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1- REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1- CIRURGIA PLÁSTICA DE CONTORNO CORPORAL 

 

Estima-se que anualmente sejam realizadas mais de seis milhões de cirurgias plásticas em 

todo o mundo. Destas, mais de 900 mil ocorrem no Brasil, sendo o país o segundo maior em 

número de cirurgias, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Dentre os procedimentos 

realizados pela especialidade, destacam-se as abdominoplastias. De acordo com a 

International Society Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a abdominoplastia ocupa a quarta 

posição dentre os procedimentos de cirurgia plástica, sendo realizadas aproximadamente 554 

mil abdominoplastias por ano. No Brasil são realizados anualmente cerca de 95 mil destes 

procedimentos, mantendo o país como o segundo lugar no cenário mundial. 

A cirurgia de contorno corporal é o nome dado a um grupo de técnicas empregadas em 

cirurgia plástica para a correção das alterações das mamas, abdome, nádegas, flancos e braços 

(MAUAD, 2003). As técnicas mais efetuadas para esta finalidade são: lipoaspirações, 

miniabdominoplastias, abdominoplastias clássicas e lipoabdominoplastias. (SALLES, 2011). 

O primeiro relato de cirurgia de contorno corporal foi descrito por Kelly em 1899 e, desde 

então, se tornou um dos procedimentos mais realizados e bem estabelecidos da cirurgia 

plástica. A cirurgia de contorno corporal vem se aperfeiçoando com a adoção de novas 

técnicas de fixação de pele, de remoção do excesso de gordura e de aumento ou redução das 

mamas (HESTER, 1990). 

Em 1977, Grazer e Goldwyn publicaram o primeiro grande relatório sobre as 

complicações pós-operatórias em cirurgias de contorno corporal e, desde então, vários relatos 

destas complicações têm sido publicados (GRAZER, 1977; FLOROS, 1991; AL-QATTAN, 

1997; VASTINE, 1999). Com o aumento importante no número de cirurgias de contorno 

corporal, observou-se também um crescimento significativo dos casos de complicações 

associada ao procedimento (CHAOUAT, 2000; MANASSA, 2003; DILLERUD, 1990).  

Floros e Davis, em 1991, publicaram uma série de 133 pacientes submetidos à 

abdominoplastia, sendo a taxa de complicação pós-operatória de 14%. Chaouat e Cols. 

(2000), em uma série de 258 casos acompanhados por cinco anos, descreveram uma 

incidência de complicações de 29%, com 22% ocorrendo no pós-operatório precoce e 38% 

tardiamente. Hensel e Cols. (2001), em uma série de 199 pacientes submetidos à 
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abdominoplastia, relataram uma taxa de 32% de complicações pós-operatória, todas elas 

ocorrendo precocemente. Van Uchelen, em uma série de 86 casos publicada em 2001, 

encontrou uma incidência de complicações pós-cirúrgicas de 24%. Por fim, Kryger e Cols. 

(2004), descreveram complicações em 16% dos casos em 153 abdominoplastias avaliadas. 

Diversos fatores de risco para complicações pós-operatórias em cirurgias de contorno 

corporal têm sido descritos, com o tabagismo ocupando posição de destaque. O fumo está 

associado a um alto risco de complicações pós-operatórias em cirurgia plástica, prejudicando 

o resultado final e a qualidade cicatricial (ROGLIANI, 2006; RESS 1984; KRUEGER, 2001; 

CHAN, 2006; KRYGER, 2004; SPIEGELMAN, 2006). Nas abdominoplastias, ele está 

associado a um aumento significativo no risco de complicações pós-operatórias (aumento nas 

complicações de 14,8% em não fumantes para 47,9% entre os fumantes), além de estar 

associado a cicatrizes de pior aspecto estético (MANASSA, 2003; ROGLIANI, 2006). O 

oxido nítrico, a nicotina e o monóxido de carbono presentes na fumaça do tabaco prejudicam 

a cicatrização, interferindo no pós-operatório destas cirurgias (KAUFMAN, 1984; 

LAWRENCE, 1984; VAN ADRICHEM, 1996). Os mecanismos pelos quais o tabagismo 

influencia nas cirurgias de contorno corporal são diversos, destacando-se: vasoconstricção, 

aumento da carboxihemoglobina e da adesão plaquetária promovendo microtrombos, 

elevação dos níveis séricos de fibrinogênio e redução da atividade fibrinolítica, e lesão 

endotelial direta (ASTRUP, 1974; BIRNSTINGL, 1971; DINTENFASS, 1975; MEADE, 

1979; CHANG, 1996; BLACK, 2001). 

Outros fatores relacionados a complicações pós-operatórias em cirurgias de contorno 

corporal são o gênero e o índice de massa corpórea (MANASSA, 2003; VAN UCHELEN, 

2001; HENSEL, 2001; MAST, 2005; EL-KHATIB, 2004; HENSEL, 2001; VASTINE, 1999; 

LIHIRI, 2006). Em uma série não homogênea, Van Uchelen (2001) encontrou uma incidência 

de complicações da ferida operatória de 64,3% entre os homens contra apenas 15,3% nas 

mulheres. Já Vastine (1999) descreveu um risco de complicações de 80% entre obesos contra 

32% dos não obesos. 
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1.2- INFECÇÃO DE SITIO CIRÚRGICO 

 

O primeiro relato de infecção de sitio cirúrgico data de 3.000 a.C. através de traduções 

de antigos textos egípcios por Edwim Smith (BREASTED, 1930), mas foi a partir do século 

XIII que a infecção se tornou o principal vilão da cirurgia. Nessa época, era comum o 

compartilhamento entre pacientes de esponjas utilizadas para limpeza de feridas e a higiene 

precária das enfermarias cirúrgicas (ALEXANDER, 1985). Curativos eram reutilizados, 

cirurgiões passavam das salas de necropsia para os anfiteatros de cirurgia sem lavar as mãos, 

os fios de seda eram tirados dos bolsos dos assistentes presentes e utilizados diretamente na 

síntese das feridas, serragem recobria o chão das salas de cirurgia com objetivo de absorver o 

sangue e pus (WHIPPLE, 1961). 

Na segunda metade do século XIX, com o surgimento da anestesia e a melhor 

compreensão da etiologia infecciosa, houve um grande desenvolvimento perpetrado por 

estudiosos como William Morton, Ignaz Semmelweis, Louis Pasteur e Joseph Lister. Nos 

anos 1800 Pasteur derrubou a teoria da abiogênese ao elucidar o mecanismo da fermentação, 

em 1825 Lister iniciou seus estudos em práticas antisépticas através do uso do ácido carbólico 

e, já em 1847, Simmelsweis conseguiu reduzir a mortalidade no setor de obstetrícia do 

Hospital Geral de Viena apenas adotando a limpeza das mãos com sabão e acido clórico após 

exames de pacientes e manipulação de cadáveres (FERRAZ, 2007; MITTELDORF, 2008; 

THORWALD, 2002; FRIEDMAN, 1999). No final do século XIX, com a evidência de que os 

microrganismos eram os agentes causais das infecções, e com a adoção dos atuais conceitos 

de assepsia, antissepsia e esterilização, houve uma drástica redução nas taxas de infecção pós-

operatória
 
(DELLINGER, 2010). 

Mesmo com todo o avanço ao longo da história, a infecção do sítio cirúrgico (ISC) 

permanece como um dos grandes desafios dos cirurgiões: aumenta o tempo de internação, a 

morbidade e eleva consideravelmente os custos (FERRAZ, 2007). A ISC atualmente 

representa 40% das infecções hospitalares em pacientes cirúrgicos, configurando a terceira 

infecção hospitalar mais frequente (14-16%) (KULAYLAT, 2010; EMORI, 1993). Dessas 

infecções, dois terços são confinados à incisão cirúrgica, com o restante envolvendo órgãos e 

espaços manuseados durante o procedimento (MANGRAM, 1999). 



10 
 

Além da influência na morbimortalidade, a ISC possui uma grande relevância nos 

custos relacionados à saúde. Diversos estudos demonstram um aumento do tempo de 

internação e de gastos associados à ISC, estimando-se que essa infecção aumente o tempo de 

internação em 7-10 dias, gerando um custo adicional de 2.000-3.152 dólares (CRUSE, 1980; 

CRUSE, 1981; MARTONE, 1992; BOYCE, 1992; BOYCE, 1990; POULSEN, 1994; 

VEGAS, 1993).  

A antibioticoprofilaxia em cirurgia, quando indicada, tem como principal objetivo a 

redução da ISC. Ela deve ser iniciada durante a indução anestésica, com a primeira dose 

administrada antes da incisão, devendo ser mantida durante todo o procedimento cirúrgico e 

podendo ser estendida (MITTELDORF, 2008; DELLINGER, 2010). Nas cirurgias 

abdominais geralmente é utilizada uma Cefalosporina de primeira geração (a Cefazolina), 

repetindo-se a dose a cada quatro horas de procedimento. Nas intervenções sobre o íleo 

terminal, colón e reto é recomendado o uso de uma Cefalosporina de segunda geração com 

cobertura para Gram-negativos e anaeróbios (a Cefoxitina), devendo a dose ser repetida a 

cada duas horas (BICCARD, 2005). 

Sempre que houver risco de infecção ou quando uma infecção preexistente puder 

causar um aumento na morbimortalidade, o uso profilático de antibióticos será benéfico 

(DELLINGER, 2010). Portanto, a indicação do uso de antimicrobianos profiláticos dependerá 

do grau de contaminação da ferida operatória. A ferida cirúrgica pode ser classificada em 

limpa (classe I), limpa-contaminada (classe II), contaminada (classe III) e infectada-suja 

(classe IV).  
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TABELA 1 – Classificação de Ferida Cirúrgica de Acordo com o Grau de Contaminação 

Tipos de ferida Definição 

Limpa Ferida cirúrgica não infectada, sem inflamação, e os tratos 

respiratório, digestivo, genital ou urinário infectado não são 

violados. As feridas são primariamente fechadas e, se 

necessário, drenadas com drenagem fechada.  

Limpa-contaminada Ferida cirúrgica na qual os tratos respiratório, digestivo, genital 

ou urinário são penetrados em condições controladas e sem 

contaminação grosseira. 

Contaminada Feridas traumáticas abertas, recentes. Operações com quebra da 

técnica asséptica ou contaminação grosseira por extravasamento 

do trato gastrointestinal, e incisões nas quais se depara com 

inflamação aguda não purulenta. 

Suja Feridas traumáticas não recentes com tecido desvitalizado e 

aquelas que envolvem infecções clínicas existentes ou vísceras 

perfuradas. Essa definição sugere que os microrganismos 

causadores da infecção pós-operatória estavam presentes no 

campo operatório antes da operação. 

Fonte: Centers for Disease Control (CDC), 1999. 

 

As cirurgias limpas (classe I) geralmente não necessitam de antibioticoprofilaxia, 

configurando como principais exceções as cirurgias em que um acometimento infeccioso 

possa representar uma catástrofe (cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgia de grandes 

vasos e cirurgias ortopédicas com colocação de prótese de longa permanência) (FERRAZ, 

1982, 1992; PAGE, 1991). Outras cirurgias limpas onde a profilaxia pode ser empregada são: 

pacientes acima de 70 anos, desnutridos graves, imunodeprimidos, urgências, implantes de 

próteses, portadores de doença valvar reumática, diabete melito descompensada, obesidade 

mórbida, hérnias multirrecidivadas e esplenectomia em pacientes esquistossomóticas 

(FERRAZ, 2007). 

Os pacientes submetidos a cirurgias limpa-contaminadas (classe II) se beneficiam de 

uma única dose de antibiótico, que deve ser administrada anterior à incisão cirúrgica, 

preferencialmente durante a indução anestésica. Em feridas cirúrgicas contaminadas (classe 

III), deve-se empregar antibióticos com cobertura para bactérias aeróbicas (Gram-positivas e 

Gram-negativas) e anaeróbicas. Casos com feridas sujas ou infectadas (classe IV) requerem 

espectro antibiótico semelhante ao das feridas cirúrgicas classe III, podendo a profilaxia ser 

mantida no período pós-operatório
 
(DELLINGER, 2010). 

Apesar da grande importância da antibioticoprofilaxia na técnica cirúrgica, deve-se 

lembrar de que a utilização inadequada de antibióticos pode aumentar o índice de infecção, 

além de elevar desnecessariamente os custos (CONDON, 1991; DASHNER, 1989; PAGE, 
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1993). Quanto mais prolongada a profilaxia, maior a seleção de flora bacteriana resistente e 

maior o número de efeitos colaterais (EBNER, 2000). 

Em 1999, o Centers for Disease Control (CDC) desenvolveu o Guideline for 

Prevention of Surgical Site Infection, estabelecendo critérios específicos para diagnóstico de 

ISC (Tabela 2). A publicação propôs a classificação das ISC em incisional superficial 

(acometimento de pele e tecido subcutâneo), profunda (fáscia e músculo) e de órgãos ou 

cavidades (Figura 1)
 
(MANGRAM, 1999). 
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TABELA 2 – Critérios para definição da Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

ISC Incisional Superficial 

Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve apenas pele e tecido subcutâneo. 

+ pelo menos 1 dos seguintes: 

a) Drenagem purulenta da incisão superficial 

b) Cultura positiva de fluido ou tecido da incisão superficial obtido assepticamente. 

c) Pelo menos um dos seguintes sintomas e sinais de infecção: dor local, eritema e 

edema da ferida. 

d) Diagnóstico por um cirurgião ou médico assistente 

ISC Incional Profunda 

Todos os seguintes: 

 Ocorre nos primeiros 30 dias após cirurgia se não houve colocação de prótese. Caso 

haja colocação de prótese, pode ocorrer até 1 ano se a infecção parecer ter relação 

com o procedimento cirúrgico 

 Envolve tecidos moles profundos à incisão (fáscia e músculos) 

 + pelo menos 1 dos seguintes: 

a) Drenagem purulenta proveniente de incisão profunda, porem sem extensão para 

órgão ou cavidade. 

b) Abscesso em incisão profunda visualizado no exame direto, na reoperação, em 

exame histopatológico ou em exame radiológico. 

c) A incisão profunda sobre deiscência espontânea ou é deliberadamente aberta por um 

cirurgião quando o paciente tem pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: 

febre (>38°C), dor ou aumento da sensibilidade local, exceto se a cultura for 

negativa. 

d) Diagnóstico de ISC profunda por um cirurgião ou médico assistente. 

ISC de Órgãos ou Cavidades 

Todos os seguintes: 

 Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia se não houver colocação de prótese. 

Caso haja colocação de prótese, pode ocorrer em até 1 ano se a infecção parecer ter 

relação com o procedimento cirúrgico 

 Envolve qualquer parte do corpo, exceto pele no local da incisão, fáscia e camadas 

musculares, que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirúrgica. 

+ pelo menos 1 dos seguintes: 

a) Drenagem purulenta a partir de dreno posicionado em órgão ou  cavidade através da 

ferida. 

b) Cultura positiva a partir de material aspirado de um espaço ou órgão. 

c) Abscesso ou outra evidencia de infecção envolvendo o órgão/cavidade visualizado 

no exame direto, na reoperação, exame histopatológico ou exame radiológico. 

d) Diagnóstico de infecção de órgão/cavidade por um cirurgião ou médico assistente. 

ISC, Infecção de sitio cirúrgico. 

Fonte: CDC/NHSN surveillance definition of health-care associated infection and criteria for 

specific types of infections in the acute care setting, 2008. 
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FIGURA 1 – Classificação das infecções de sítio cirúrgico (CDC, 1999) 

 

Uma série de fatores pode contribuir para o desenvolvimento de infecção da ferida 

cirúrgica (Tabela 3) como desnutrição, obesidade, diabete, infecções em outros sítios, 

presença de corpo estranho, falhas da técnica asséptica, procedimentos realizados em caráter 

de emergência ou muito prolongados, e colocação de drenos (NNIS, 2001). A incidência 

aceitável de ISC em feridas limpas é de 1-5%, em feridas limpas-contaminadas de 3-11%, em 

contaminadas de 10-17% e em infectadas de 27% (DELLINGER, 2010). 
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TABELA 3 – Fatores de risco para infecção pós-operatória da ferida 

Fatores do paciente Fatores do ambiente Fatores do tratamento 

Ascite 

Inflamação crônica 

Desnutrição 

Obesidade 

Diabetes 

Idade avançada 

Hipercolesterolemia 

Hipoxemia 

Doença vascular 

periférica 

Anemia pós-operatória 

Local prévio de 

irradiação 

Operação recente 

Infecção  remota 

Condução cutânea de 

estafilococos 

Doença cutânea na área 

de infecção 

Imunossupressão  

Medicamentos contaminados 

Desinfecção/esterilização 

inadequada 

Falhas na técnica asséptica 

Ventilação inadequada 

Presença de corpo estranho 

Drenos 

Procedimento de emergência 

Cobertura antibiótica 

inadequada 

Hospitalização pré-operatória 

Operação prolongada 

Fonte: National Nosocomial Infections Surveillance Systems (NNIS) System Report: Data 

summary from January 1992-June 2001. 

 

Diversas escalas têm sido desenvolvidas na tentativa de quantificar o risco de infecção 

em feridas operatórias. O primeiro índice utilizado foi o SENIC, proposto por Hooton e 

Cols.em 1981, conseguindo prever 73% das infecções, e identificando como principais 

fatores: idade, sexo, duração da cirurgia, cirurgia abdominal, infecção prévia, 

imunossupressão, internação pré-operatória, risco intrínseco da cirurgia e doença de base. 

Haley e Cols. (1985) revisou o escore SENIC, reduzindo os fatores de risco para quatro (grau 

de contaminação, operação abdominal, procedimento com mais de duas horas e presença de 

três ou mais diagnósticos concomitantes), conseguindo assim prever as ISC em 69% dos 

casos. Christou e Cols. (1987) propuseram uma avaliação prognóstica de infecção, através de 

uma fórmula que incluía o grau de contaminação da cirurgia, albumina sérica, idade, teste de 

sensibilidade cutânea retardada e duração da cirurgia. Por fim, a escala atualmente aceita é do 

National Nosocomial Infections Surveillance Systems (NNIS), publicada por Culver e Cols. 

em 1991, que leva em consideração fatores adicionais independentes como o escore da 

American Society of Anesthiologists (ASA) e a duração do procedimento em comparação 

com a média nacional (Tabela 4). 
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TABELA 4- Escore do NNIS e risco para ISC 

Fatores de risco: 

Tempo de procedimento > 75º percentil 

Ferida contaminada ou suja 

ASA* III, IV, V 

Numero de fatores de risco Risco de ISC 

0 1,5% 

1 2,9% 

2 6,8% 

3 13,0% 

*ASA, American Society Anesthesiologists; NNIS, National Nasocomial Infection 

Surveillance; ISC, infecção sítio cirúrgico 

Fonte: Dellinger EP, Anaya DA. Infecções cirúrgicas e escolha de antibióticos. In: Sabiston 

Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2010. 

 

Quanto aos patógenos associados à ISC observa-se que o Staphylococcus aureus, o 

Staphylococcus Coagulase-negativa e o Enterococccus permanecem como os agentes 

colonizantes e infectantes mais frequentes (WEISS, 1999). Na maioria dos estudos 

publicados, o Enterococcus do grupo D é o patógeno mais isolado na ISC, no entanto, em 

cirurgias envolvendo o trato gastrointestinal predominam bactérias Gram-negativas como 

Escherichia coli e Enterobacter (WEISS, 1999). As infecções cirúrgicas associadas ao 

Streptococcus são pouco frequentes e geralmente estão associadas a quadros clínicos 

dramáticos como a fasciíte necrosante. (DELLINGER, 2010). 
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TABELA 5 – Patógenos isolados de infecções pós-operatórias no local da operação em 

Hospital Universitário  

Patógenos Percentual Isolado 

Staphylococcus (Coagulase-negativa) 25,6 

Enterococcus (grupo D) 11,5 

Staphylococcus aureus 8,7 

Candida albicans 6,5 

Escherichia coli 6,3 

Pseudomonas aeruginosa 6,0 

Corynebacterium 4,0 

Candida (não albicans)  3,4 

Streptococcus α-hemolítico 3,0 

Klebisiella pneumoniae 2,8 

Enterococcus resistente a vancomicina 2,4 

Enterobacter cloacae 2,2 

Espécie Citrobacter 2,0 

Fonte: Weiss CA, Statz CI, Dahms RA, et al. Six years of surgical wound surveillance at a 

tertiary care center. Arch Surg 134:1041, 1999. 

 

1.3 - ANTIBIOTICOPROFILAXIA EM CIRURGIA DE CONTORNO CORPORAL  

 

Dentre as complicações observadas no pós-operatório de cirurgias de contorno 

corporal destacam-se as infecções de sitio cirúrgico (ISC). Grazer e Goldwin descreveram, em 

publicação de 1977, dos 10.490 pacientes submetidos à abdominoplastia avaliados, 7,3% 

apresentaram infecção de sitio cirúrgico.  

A profilaxia antibiótica em cirurgia plástica é controversa, uma vez que, em sua 

maioria, esses procedimentos são classificados como limpos ou potencialmente 

contaminados. Apesar da ausência de indicação formal, diversos autores preconizam o uso de 

antibioticoprofilaxia em cirurgia, sendo esta prática muito comum entre os cirurgiões 

plásticos.  
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A literatura científica exibe dados escassos e conflitantes sobre o papel da 

antibioticoprofilaxia nas cirurgias de contorno corporal. Sevin e Cols. (2007) demonstraram 

em um estudo prospectivo envolvendo 207 pacientes, que uma dose de Cefalosporina de 

primeira geração durante a indução anestésica isoladamente diminui o risco de infecção de 

sitio cirúrgico, não havendo benefício no uso da profilaxia pós-operatória estendida. Chaouat 

e Cols., em artigo publicado em 2000, já questionavam o uso de antibioticoprofilaxia em 

cirurgias plásticas. Casaer e Cols. (2009), em uma análise retrospectiva não controlada de 300 

pacientes submetidos à cirurgia de contorno corporal, descreveram taxas de ISC semelhantes 

entre os pacientes que utilizaram e não utilizaram antibioticoprofilaxia, corroborando com o 

questionamento de Chaouat e Cols. a respeito da necessidade da profilaxia antibiótica nesses 

procedimentos. 

No entanto, a falta de uma metodologia padronizada, as amostras limitadas e o número 

ainda escasso de estudos dificultam a definição de um consenso sobre o assunto. No intuito de 

definir a conduta mais adequada a ser adotada, mais estudos se fazem necessários 

(GONÇALVES, 2002; ANDENAES, 1996; FRANCO, 2006). 

  



19 
 

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alexander, JW. The contributions of infection control to a century of surgical progress. 

Ann Surg 201(4):423-428, 1985. 

2. Al-Qattan MM. Abdominoplasty in multiparous woman with severe musculoaponeurotic 

laxity. Br J Plast Surg 50(6): 450e5, 1997. 

3. Andenaes K, et al. Preoperative bacterial colonization and its influence on postoperative 

wound infections in plastic surgery. J Hosp Infect 34(4):291-9, 1996. 

4. Astrup P, Kjeldsen K. Carbon monoxide, smoking, and atherosclerosis. Med Clin North 

Am 58:323–350, 1974. 

5. Biccard DM. Relationship between the inability to climb two flights of stairs and 

outcome non-cardiac surgery: Implications for the pre-operative assessment of functional 

capacity. Anaesthesia 60:588-593, 2005. 

6. Birnstingl MA, Brinson K, Chakrabarti BK. The effect of short-term exposure to carbon 

monoxide on platelet stickiness. Br J Surg 58:837–839, 1971. 

7. Black CE, Huang N, Neligan PC, et al. Effect of nicotine on vasoconstrictor and 

vasodilator responses in human skin vasculature. Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol 281:R1097–R1104, 2001. 

8. Boyce JM, Potter-Bynoe G, Dziobek L. Hospital reimbursement patterns among patients 

with surgical wound infections following open heart surgery. Infect Control Hosp 

Epidemiol 11(2):89-93, 1990. 

9. Breasted JH. The Edwin Smith Surgical Papyrus. The University of Chicago Press, 

Chicago, Il. 1930. 

10. Casaer B, Tan EK, Depoorter M. The role of antibiotic prophylaxis in abdominoplasty: a 

review of the infection rate in 300 cases treated without prophylaxis. Plast Reconstr 

Surg 123:42, 2009. 

11. Chan LK, Withey S, Butler PE. Smoking and wound healing problems in reduction 

mammaplasty: Is the introduction of urine nicotine testing justified? Ann Plast Surg 

56:111–115, 2006. 

12. Chang LD, Buncke G, Slezak S, et al. Cigarette smoking, plastic surgery, and 

microsurgery. J Reconstr Microsurg 12: 467–474, 1996. 

13. Chaouat M, Levan P, Lalanne B, et al. Abdominal dermolipectomies: Early postoperative 

complications and longterm unfavorable results. Plast Reconstr Surg 106:1614–1618, 

2000. 

14. Christou NV, Nohr CW, Meakins JL. Assessing operative site infection in surgical 

patients. Arch Surg 122:239, 1987. 

15. Condor RE, Wittman DH. The use of antibiotics in General Surgery. Curr Prob Surg 

12:807-907, 1991 



20 
 

16. Cruse P. Wound infection surveillance. Rev Infect Dis 4(3):734-7, 1981. 

17. Cruse PJ, Foord R. The epidemiology of wound infection: a 10-year prospective study of 

62,939 wounds. Surg Clin North Am 60(1): 27-40, 1980. 

18. Culver DH, Horan TC, Gaynes RP, et al. Surgical wound infection rates by would class, 

operative procedure, and patient risk index. National Nosocomial Infections Surveillance 

System. Am J Med 91(Suppl 3B):152S-1527S, 1991. 

19. Daschner F, Kunin CM, Wittman DH, et al. WHO Symposium: use and abuse of 

antibiotics worldwide. Infection 17(1):46-57, 1989. 

20. Dellinger EP, Anaya DA. Infecções cirúrgicas e escolha de antibióticos. In: Sabiston 

Tratado de Cirurgia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

21. Dillerud E. Abdominoplasty combined with suction lipoplasty: A study of complications, 

revisions, and risk factors in 487 cases. Ann Plast Surg 25:333–338, 1990. 

22. Dintenfass L. Elevation of blood viscosity, aggregation of red cells, haematocrit values, 

and fibrinogen levels with cigarette smokers. Med J Aust 1:617–620, 1975. 

23. Ebner W, Forster DH,  Ruden H, et al. Evidenzbasierte Empfehlungen zur perioperativen 

Antibioticaprophylaxe. Chirurg: 71:912-7, 2000. 

24. El-Khatib HA, Bener A. Abdominal dermolipectomy in an abdomen with preexisting 

scars: A different concept. Plast Reconstr Surg 114:992–997, 2004. 

25. Emori TG, Culver DH, Horan TC, et al. National Nosocomial Infections Surveillance 

System (NNIS): Description of surveillance methodology. Am J Infect Control 19:19-

35, 1991. 

26. Emori TG, Gaynes RP. An overview of nosocomial infections, including the role of the 

microbiology laboratory. Clin Microbiol Rev 6(4):428-42, 1993. 

27. Ferraz EM, Bacelar TS, Aguiar JLA, et al. Pagnossin G, Batista JEM. Wound infection 

rates in clean surgery: a potencially misleading risk classification. Infection Control 

Hosp Epidem 13(8):457-462, 1992. 

28. Ferraz EM, Ferraz AAB. Infecções em Cirurgia. In: Técnica Cirúrgica Bases 

Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 4ª ed. Cap. 19. Editora Atheneu, 

São Paulo, 2007. 

29. Ferraz EM. Manual de Controle de Infecção em Cirurgia. Editora Pedagógica 

Universitária Ltda. São Paulo, 1982. 

30. Floros C, Davis PK. Complications and long-term results following abdominoplasty: a 

retrospective study. Br J Plast Surg 44(3):190e4, 1991. 

31. Franco D, Cardoso FLL, Franco T. Antibiotic use in Plastic Surgery. Rev Soc Bras Cir 

Plást 21(2):112-5, 2006. 



21 
 

32. Friedman M, Friedland GW. Antony Leeuwenhoek e as bactérias. In: As dez maiores 

descobertas da medicina. São Paulo: Cia das Letras, 1999. p. 63-101. 

33. Gaynes RP, Culver DH, Horan TC, et al. Surgical site infection (SSI) rates in the United 

States, 1992-1998: The National Nosocomial Infections Surveillance System basic SSI 

risk index. Clin Infect Dis 33(Suppl 2):S69-S77, 2001. 

34. Gonçalves LF, Franco D. Curativos. In: Franco T, Franco D, Gonçalves LF. Princípios 

de cirurgia plástica. São Paulo; Atheneu, 2002. p.159–71. 

35. Grazer FM, Goldwyn RM. Abdominoplasty assessed by survey, with emphasis on 

complications. Plast Reconstr Surg. 59(4):513e7, 1977. 

36. Haley RW, Culver DH, Morgan WM, et al. Identifying patients at high risk of surgical 

wound infection: a simple multivariate index of patient susceptibility and wound 

contamination. Am J Epidemiol 121:206, 1985. 

37. Hensel JM, Lehman JA, Tantri MP, et al. An outcomes analysis and satisfaction survey 

of 199 consecutive abdominoplasties. Ann Plast Surg 46(6):357e63, 2001 

38. Hester TR, Baird W, Bostwick J, et al. Abdominoplasty combined with other surgical 

procedures: safe or sorry? Plast Reconstr Surg 85(6):994e5, 1990. 

39. Hooton TM, Haley RW, Culver DH, et al. The joint association of multiple risk factors 

with the occurrence of nosocomial infection. Am J Med 70:960, 1981. 

40. International Society of Aesthetic Plastic Surgery. ISAPS International Survey on 

Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2011. Disponível em 

<http://www.isaps.org/isaps-global-statistics.html>. Acesso em 25 de junho de 2013. 

41. Kaufman T, Eichenlaub EH, Levin M, et al. Tobacco smoking: Impairment of 

experimental flap survival. Ann Plast Surg 13:468–472, 1984. 

42. Kelly HA. Report of gynecologic diseases (excessive growth of fat). Johns Hopkins 

Med J 10:197, 1899. 

43. Krueger JK, Rohrich RJ. Clearing the smoke: The scientific rationale for tobacco 

abstention with plastic surgery. Plast Reconstr Surg 108:1063–1073, 2001. 

44. Kryger ZB, Fine NA, Mustoe TA. The outcome of abdominoplasty performed under 

conscious sedation: six-year experience in 153 consecutive cases. Plast Reconstr Surg 

113(6):1807e17, 2004. 

45. Kulaylat MN, Dayton, MT. Complicações cirúrgicas. In: Sabiston Tratado de Cirurgia. 

18ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2010. 

46. Lahiri A, Duff CG, Brown TL, et al. Anthropometric measurements and their value in 

predicting complications following reduction mammaplasty and abdominoplasty. Ann 

Plast Surg 56:248–250, 2006. 



22 
 

47. Lawrence WT, Murphy RC, Robson MC, et al. The detrimental effect of cigarette 

smoking on flap survival: An experimental study in the rat. Br J Plast Surg 37:216–219, 

1984. 

48. Manassa EH, Hertl CH, Olbrisch RR. Wound healing problems in smokers and 

nonsmokers after 132 abdominoplasties. Plast Reconstr Surg 111:2082–2087, 2003. 

49. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al. Guidelines for prevention of surgical site 

infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect 

Control Hosp Epidemiol 20:250-278, 1999. 

50. Martone WJ, Jarvis WR, Culver DH, et al. Incidence and nature of endemic and epidemic 

nosocomial infections. In: Bennett JV, Brachman PS, eds. Hospital Infections. 3rd ed. 

Boston: Little, Brown and Co p. 577-96, 1992. 

51. Mast BA. Safety and efficacy of outpatient full abdominoplasty. Ann Plast Surg 54:256–

259, 2005. 

52. Meade TW, Chakrabarti R, Haines AP, et al. Characteristics affecting fibrinolytic activity 

and plasma fibrinogen concentrations. Br Med J 1:153–156, 1979. 

53. Mitteldorf C. Infecção em Cirurgia. In: Clínica Cirurgica. São Paulo: Manole, 2008. 

54. National Nosocomial Infections Surveillance Systems (NNIS) System Report: Data 

summary from January 1992-June 2001, issued August 2001. Am J Infect Control 

29:404-421, 2001. 

55. Page CP, Bohnem JMA, Fletcher R, et al. Antimicrobial prophilaxis for surgical wound. 

Curr Surg 128:79-88, 1993. 

56. Pollock AV. A brief history of topical antimicrobials in wounds. Surgical Infection 

2:14-16, 1989. 

57. Poulsen KB, Bremmelgaard A, Sorensen AI, et al. Estimated costs of postoperative 

wound infections. A case-control study of marginal hospital and social security costs. 

Epidemiol Infect 113(2):283-95, 1994. 

58. Rees TD, Liverett DM, Guy CL. The effect of cigarette smoking on skin flap survival in 

the face-lift patient. Plast Reconstr Surg 73:911–915, 1984. 

59. Rogliani M, Labardi L, Silvi E, et al. Smokers: Risks and complications in abdominal 

dermolipectomy. Aesth Plast Surg 30:422–424, 2006. 

60. Sevin A, Senen D, Sevin K, et al. Antibiotic use in abdominoplasty: prospective analysis 

of 207 cases. J Plast Reconstr Aesthetic Surg 60:379-382, 2007. 

61. Spiegelman JI, Levine RH. Abdominoplasty: A comparison of outpatient and inpatient 

procedures shows that it is a safe and effective procedure for outpatients in an office-

based surgery clinic. Plast Reconstr Surg 118:517–522, 2006. 

62. Thorwald J. Mãos sujas. Descobre-se o assassino. Os deuses cegos. In: O século dos 

cirurgiões. São Paulo: Hemus p. 223-86, 2002. 



23 
 

63. Van Adrichem LN, Hoegen R, Hovius SE, et al. The effect of cigarette smoking on the 

survival of free vascularized and pedicled epigastric flaps in the rat. Plast Reconstr Surg 

97:86–96, 1996. 

64. Van Uchelen JH, Werker PMN, Kon M. Complications of abdominoplasty in 86 patients. 

Plast Reconstr Surg 107(7):1869e73, 2001. 

65. Vastine VL, Morgan RF, Williams GS, et al. Wound complications of abdominoplasty in 

obese patients. Ann Plast Surg 42(1):34e9, 1999. 

66. Vegas AA, Jodra VM, Garcia ML. Nosocomial infection in surgery wards: a controlled 

study of increased duration of hospital stays and direct cost of hospitalization. Eur J 

Epidemiol 1993;9(5):504-10. 

67. Weiss CA, Statz CI, Dahms RA, et al. Six years of surgical wound surveillance at a 

tertiary care center. Arch Surg 134:1041, 1999. 

68. Whipple AO. História da Cirurgia. In: Christopher Davis. Clínica Cirúrgica. Loyal 

Davis. 7ª ed. Editora Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3- REGRAS DE PUBLICAÇÃO 

 

Os artigos originais incluem os estudos controlados randomizados, observacionais e 

experimentais, submetidos à publicação espontaneamente pelos autores. Eles deverão conter, 

obrigatoriamente: Resumo, Summary, Introdução, Método, Resultados, Discussão, 

Conclusões e Referências. Seu texto deve ter entre 2.000 e 3.000 palavras (excluindo-se 

tabelas, Resumo, Summary e Referências). Devem ser redigidos em português ou inglês (para 

autores não brasileiros), obedecendo à ortografia vigente, empregando linguagem fácil e 

precisa, e evitando-se a informalidade da linguagem coloquial. O número de referências não 

deve exceder a 20. A revista adota os Requisitos de Vancouver (Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journal), organizadas pelo International Committee of 

Medical Journal Editors ("Vancouver Group"), disponíveis em www.icmje.org. A obediência 

às instruções é condição obrigatória para que o trabalho seja considerado para análise. 

Todos os manuscritos publicados tornam-se propriedade permanente da Revista 

Brasileira de Cirurgia Plástica (http://www.rbcp.org.br) e não podem ser publicados sem o 

consentimento por escrito de seu editor. Os autores dos manuscritos aprovados deverão 

encaminhar previamente à publicação, a seguinte declaração escrita e assinada por todos os 

coautores: 

"O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os direitos autorais do manuscrito 

(título do artigo) à Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. O(s) signatário(s) garante(m) que 

o artigo é original, que não infringe os direitos autorais ou qualquer outro direito de 

propriedade de terceiros, que não foi enviado para publicação em nenhuma outra revista e 

que não foi publicado anteriormente. O(s) autor(es) confirma(m) que a versão final do 

manuscrito foi revisada e aprovada por ele(s)". 

 

A primeira página deve conter o título do trabalho (conciso e descritivo), em português 

e inglês, o nome completo dos autores e respectivas titulações, bem como a instituição em que 

o trabalho foi elaborado. O número máximo de autores estabelecido para um artigo original é 

oito. A seguir, nome do autor correspondente, juntamente com o seu endereço, telefone, fax e 

endereço eletrônico. Caso o trabalho tenha sido apresentado em congresso, devem ser 

mencionados nome do evento, local e data da apresentação. Devem ser declarados potenciais 

conflitos de interesse e fontes de financiamento. 

A segunda página deve conter o Resumo estruturado em quatro seções (Introdução, 

Método, Resultados e Conclusões). A elaboração deve permitir compreensão sem acesso ao 



25 
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em forma de potenciação e numeradas por ordem de citação no texto. Devem ser citados 

todos os autores, quando até seis; acima deste número, citam-se os seis primeiros seguidos de 

et al. A apresentação deverá estar baseada no formato denominado "Vancouver Style" e os 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O número de cirurgias plásticas cresce a cada ano, sendo que a cirurgia de 

contorno corporal compreende uma importante fatia da especialidade. Dentre as complicações 

decorrentes destes procedimentos, a infecção de sítio cirúrgico constitui umas das mais 

temidas pelos cirurgiões plásticos. A profilaxia é a principal medida contra a complicação, 

porém o uso de antibioticoprofilaxia em cirurgias plásticas permanece controverso. Apesar da 

grande relevância, o tema ainda carece de investigação. MÉTODO: Trata-se de um estudo 

prospectivo, randomizado e controlado, do tipo coorte, onde pacientes submetidos à cirurgia 

de contorno corporal foram divididos em dois grupos: (1) utilização de antibioticoprofilaxia 

intraoperatório e (2) utilização de antibioticoprofilaxia estendida por dois dias. 

RESULTADOS: Foram avaliados 31 pacientes, 16 receberam profilaxia antibiótica pós-

operatória e 15 apenas durante a cirurgia. A taxa de infecção global foi de 6.4%, com um caso 

de infecção do sítio cirúrgico em cada grupo, não havendo uma diferença estatisticamente 

significativa. CONCLUSÃO: Encontramos uma incidência equivalente de infecção de sítio 

cirúrgico entre os indivíduos que receberam e que não receberam profilaxia antibiótica 

estendida. 

PALAVRAS CHAVES: Infecção de Sítio Cirúrgico, Cirurgia de Contorno Corporal, 

Cirurgia Plástica, Antibioticoprofilaxia. 
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SUMMARY 

BACKGROUND: The number of plastic surgeries is growing every year and the body 

contouring surgery comprises an important slice of these surgeries. Between the 

complications arising from these procedures, the surgical site infection is one of the most 

feared by plastic surgeons. The prophylaxis is the main tool in the fight against this 

complication, but the use of antibiotics in plastic surgery is still controversial. Despite the 

importance, few studies address this issue. METHOD: This is a controlled randomized 

prospective study, conducted in patients undergoing body contouring surgery, in tertiary 

hospitals, under general and spinal anesthesia, which were divided into two groups: (1) 

antibiotic prophylaxis only during surgery and (2) prophylaxis extended for two days. 

RESULTS: 31 patients were evaluated, of which 16 patients received prolonged prophylaxis 

and 15 received antibiotic only during the procedure. The overall infection rate was 6.4%, 

there was one case of infection in each group, and there were no statistically significant 

difference between the groups. CONCLUSIONS: We found equivalent incidence of surgical 

site infection among individuals who received and did not receive antibiotic prophylaxis. 

KEY WORDS: Surgical Site Infection, Abdominoplasty, Plastic Surgery, Antibiotic 

prophylaxis 
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INTRODUÇÃO 

São realizadas mais de seis milhões de cirurgias plásticas no mundo. Destas, mais de 

900 mil foram realizadas no Brasil, segundo maior país em numero de cirurgias plásticas, 

atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com a International Society Aesthetic Plastic 

Surgery, foram realizadas aproximadamente 554 mil abdominoplastias, quarto maior 

procedimento cirúrgico da cirurgia plástica. Destas, 95 mil foram realizadas no Brasil, 

mantendo a posição do Brasil no cenário mundial em numero de cirurgias plástica
1
. 

Apesar da inquestionável eficácia da antibioticoprofilaxia na prevenção da infecção da 

ferida cirúrgica, ainda não há um consenso a respeito do seu uso na cirurgia plástica
2
. A 

primeira publicação relevante a abordar a incidência de complicações associadas à 

abdominoplastia é de Grazer e Goldwyn (1977), sendo Krizek et al., em 1975, os 

responsáveis por estabelecer o regime profilático que vigora até hoje. Desde então, pouco foi 

investigado, permanecendo controverso o uso da antibioticoprofilaxia em cirurgias estéticas
2
. 

Cirurgias plásticas estéticas e reparadoras geralmente envolvem lesões limpas e 

limpas-contaminadas
2
, sendo que o uso de profilaxia antibiótica em cirurgias limpas ainda é 

controverso. Além da ausência de evidências científicas concretas, o uso de antibióticos de 

forma corriqueira envolve uma série de riscos potenciais. Esses riscos incluem reações 

alérgicas, colites, desenvolvimento de cepas bacterianas resistentes, tromboflebite e 

desconforto gastrointestinal
3
. No intuito de minimizar complicações e efeitos indesejados, a 

indicação do uso de antibióticos profiláticos em cirurgia plástica deve ser feita de maneira 

cautelosa e racional.  

Diante da relevância do tema, da necessidade de se estabelecer um regime profilático 

adequado e da escassez de publicações na literatura científica internacional, torna-se 

imprescindível a realização de mais estudos que abordem essa questão. Propomos, com o 

presente estudo, avaliar a efetividade de um regime de profilático na prevenção de 

complicações infecciosas no pós-operatório de abdominoplastia. 
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MÉTODO 

Trata-se de um estudo analítico e prospectivo do tipo coorte, controlado e 

randomizado, no qual foram avaliados pacientes submetidos à abdominoplastia e 

lipoaspiração abdominal. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: 

 Pacientes hígidas; 

 Idade entre 18 e 60 anos; 

 Ausência de doença sistêmica; 

 Glicemia pré-operatória < 200 g/dL 

Foram adotados os critérios de não inclusão listados abaixo: 

 Uso de corticosteroides sistêmicos; 

 Tabagismo; 

 Pacientes submetidos a cirurgias combinadas de outra especialidade; 

 Implante de próteses ou material sintético. 

Todos os pacientes procederam à internação no mesmo dia da realização da cirurgia. 

Os procedimentos foram realizados em hospitais terciários, em centro cirúrgico, sendo os 

pacientes submetidos à anestesia geral associada a bloqueio raquidiano, utilizando-se 

compressor pneumático intermitente, manta térmica e controle térmico da sala operatória para 

manutenção da temperatura corpórea > 35,9º C. 

Todos os pacientes foram operados pela mesma equipe cirúrgica e anestésica, sendo 

empregadas as mesmas técnicas e equipamentos equivalentes. A assepsia foi realizada com 

Clorexidina solução degermante 2% seguida por Clorexidina solução alcoólica 0,5%, e todas 

as intervenções seguiram rigorosamente a técnica estéril. A profilaxia intraoperatória foi 

realizada durante a indução anestésica com Cefazolina 2g, por via venosa, sendo a dose 

repetida a cada 4 horas. 

Quanto à técnica cirúrgica empregada, foi realizada abdominoplastia associada à 

lipoaspiração e lipoenxertia. Foi utilizada a técnica de Lipoaspiração “superumida”, com 

infiltração de solução de Ringer Lactato aquecido (39ºC), adrenalina 1:500000, seguida por 

lipossucção realizada com vibrolipoaspirador tipo VIBROFIT
®
 a 3800 pulsos por minuto de 

frequência. Os pacientes receberam lipoenxertia em região glútea após decantação da gordura 

por 50 minutos.  
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Após a cirurgia, os pacientes foram submetidos a dois protocolos distintos de 

profilaxia de infecção do sitio cirúrgico: 

 GRUPO 1 (Intervenção): Prescrito Cefalexina 500mg de 6/6 horas por 48 horas; 

 GRUPO 2 (Controle): Não foi prescrito antibiótico pós-operatório. 

Os pacientes foram acompanhados semanalmente até o 30
o
 dia pós-operatório, com a 

linha de sutura retirada após sete dias, e sendo avaliados criteriosamente os seguintes sinais de 

alerta: dor, eritema, edema, calor local, exsudação purulenta e febre (temperatura axilar > 

37,8ºC). Em todos os casos em que houve detecção de ao menos um sinal de alerta, foram 

solicitados hemograma, proteína C reativa (PCR), velocidade de hemossedimentação (VHS) e 

cultura com antibiograma da exsudação. 

Foi confeccionado um banco de dados com auxílio do programa EXCEL
®
 e realizadas 

tabelas 2x2 com as frequências observadas e esperadas. Por tratar-se da análise de duas 

variáveis qualitativas, utilizamos do teste do Qui-quadrado, calculando o valor de x
2
 e 

comparando-o ao x
2
 crítico (valor tabelado). Também foi calculado o nível de significância 

(valor p), considerando um α de 0,05. 

Para a revisão de literatura foi acessado o banco de dados online Pubmed, SieLo, 

Cochrane, Embase, Scopus, sendo utilizados os seguintes descritores: abdominoplasty AND 

infection AND lipectomy. 

O estudo foi submetido ao Conselho de Ética da Universidade Federal de Sergipe, 

sendo aprovado com registro CAAE número 16832913.2.0000.5546. Todos os pacientes 

envolvidos no estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (vide anexo) 

após serem informados sobre os detalhes da pesquisa. 

 

RESULTADOS 

 Foram avaliados 31 pacientes, todos do gênero feminino, com idade variando de 24 a 

52 anos (média de 35,6 anos). 53,6% eram casadas, 35,7% solteiras, 7,1% divorciadas e 3,6% 

viúvas. Entre atividades cotidianas, 48,3% relataram ser ativas, 13% muito ativas e 38,7% 

sedentárias. Como pré-estabelecido, nenhum dos pacientes apresentou história de tabagismo 

ou de diabete, e todas possuíam índice de massa corpórea (IMC) menor que 30 kg/m
2
. A 
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duração dos procedimentos foi equivalente em todos os casos, variando de 3 a 6 horas (média 

de 4,3 horas). 

 16 indivíduos receberam profilaxia antibiótica pós-operatória com Cefalexina e 15 não 

receberam nenhum tipo de antibiótico após a cirurgia. No grupo que recebeu a profilaxia, um 

paciente apresentou febre, calor, rubor e edema na região do flanco esquerdo, leucograma de 

12500 cels/mm
3
, PCR de 18 mg/L e VHS de 12 mm, sendo classificado como infecção pós-

operatória. Entre os que não receberam profilaxia, um caso apresentou febre, rubor e pequena 

deiscência de sutura, com saída de secreção purulenta, leucograma de 13600 cels/mm
3
, PCR 

de 17 mg/L e VHS de 15 mm, também sendo considerado como infecção. Em ambos os 

casos, as culturas de exsudação lesional foram negativas. 

 O valor do Qui-quadrado (x
2
) calculado foi de 0,002, sendo o x

2
 crítico de 5,991, 

denotando uma aceitação da hipótese de nulidade. O nível de significância calculado pelo 

EXCEL
®

 (α=0,05) foi de 0,95, também indicando a ausência de relação estatisticamente 

significante entre as variáveis. 

 

DISCUSSÃO 

A infecção é segunda complicação pós-operatória mais frequente em cirurgias de 

contorno corporal, com incidência inferior apenas ao seroma
4
. Em nosso estudo encontramos 

uma incidência de infecção do sítio cirúrgico de 6,4%. Segundo a literatura revisada, a 

ocorrência de infecções associadas à cirurgia de contorno corporal varia de 0,2 a 32,6%
4-6

.  

Na nossa coorte observamos, entre os 16 indivíduos submetidos à antibioticoprofilaxia 

estendida no pós-operatório e os 15 que só receberam antibiótico durante a cirurgia, um caso 

de infecção do sítio cirúrgico em cada grupo, não sendo encontrada diferença estatisticamente 

significativa. Sevin et al
2
 descreveram uma taxa de infecção de aproximadamente 2% no uso 

da antibioticoprofilaxia intraoperatório, contra uma taxa de 9% no uso de profilaxia estendida 

por três dias, demonstrando uma ausência de beneficio do uso da antibioticoprofilaxia 

estendida em abdominoplastias. Em uma análise retrospectiva de 300 pacientes que não 

utilizaram profilaxia antibiótica realizada por Casaer et al.
7
 foi observada uma incidência de 

8% de infecção. Chaouat et al.
4
 obteve resultado semelhante, em um estudo retrospectivo com 

258 pacientes submetidos à profilaxia com dose única Amoxicilina ou com Penicilina G 

Cristalina associada a Metronidazol durante seis dias.  
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Alguns fatores como desnutrição, tabagismo, gênero, IMC, percentual de gordura 

corpórea, uso de esteroides e diabete podem influenciar no risco de infecção do sítio 

cirúrgico
5, 8-13

. Nas abdominoplastias, o tabagismo está associado a um aumento importante 

no risco de complicações pós-operatórias e a cicatrizes de pior aspecto estético
5, 14

. Tendo isso 

em vista e no intuito de evitarmos fatores de confusão, selecionamos em nossa pesquisa 

pacientes sem os fatores de risco anteriormente citados. 

Os resultados obtidos em nosso estudo consoante com a literatura revisada apontam 

que a utilização de antibioticoprofilaxia estendida não é determinante na prevenção da 

infecção do sítio cirúrgico associada à cirurgia de contorno corporal
2,4,5,8,11,15

. Apesar de 

diversas evidências, a utilização da profilaxia estendida ainda é um ponto controverso
7, 16-18

. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo não evidenciou diferença estatística entre os grupos intervenção e 

controle, o que denotou uma incidência equivalente de infecção pós-operatória entre os 

indivíduos que receberam e não receberam antibioticoprofilaxia estendida. Ao considerar o 

desenho metodológico e a amostra restrita do nosso estudo, demonstra-se necessária a 

realização de estudos de maior magnitude com objetivo do estabelecimento de um regime 

profilático definitivo para os pacientes submetidos à cirurgia de contorno corporal.  
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INFORMAÇÕES DO VOLUNTÁRIO 

NOME: 

N° DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

TELEFONE: 

 

PROJETOS DE PESQUISA: 

TÍTULO: 
“Antibioticoprofilaxia no pós-operatório de Abdominoplastia: Há Benefício?” 

DURAÇÃO: 6 meses 

 

Declaro estar ciente de que a pesquisa “Antibioticoprofilaxia no Pós-operatória de 

Abdominoplastia: Há Benefício?” tem como objetivo comparar a incidência de infecção do sítio cirúrgico após 

abdominoplastia e lipoaspiração em pacientes com e sem profilaxia antibiótica pós-operatória. 

Todos os dados e informações coletadas não pretendem trazer nenhum desconforto ou 

constrangimento, e é direito seu não responder perguntas ou não se submeter a algum procedimento que não 

esteja de acordo. 

 Concordo em responder o questionário de pesquisa e a participar dos procedimentos solicitados de 

acordo com minha disponibilidade. Estou esclarecido quanto ao meu direito de ser informado sempre que 

necessário; de retirar este consentimento em qualquer fase do processo; e de que será garantido segredo 

quanto a minha identidade, de acordo com a resolução nº 196, item IV, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Declaro também permitir que o pesquisador utilize os resultados da análise, inclusive para publicação 

em periódicos. 

Aracaju, ______ de _______________ de _______. 

 
 

__________________________________________ 
(Sujeito da pesquisa) 

 
 
 

__________________________________________ 
Bruno Garcia Dias 

(Pesquisador) 
Tel. 9957-9227 

 
__________________________________________ 

Marcel Vinícius de Aguiar Menezes 
(Orientador) 

Tel. 9971-1436 
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ANEXO II 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Paciente Nº _______                 Data de Avaliação: ____/____/_____ 

Nome:  

Data de Nascimento: ___/___/_____ Estado Civil:  

Endereço:  

Cidade:  Estado: 

Telefones para contato: (    ) (    ) 

Email:  

Escolaridade:  Profissão: 

 

HÁBITOS DE VIDA 

Atividade Cotidiana: Sedentária (  ) Ativa (  ) Muito Ativa (  ) 

Quais atividades:  

Sono diário: Mais de 8 h (  ) Menos de 8 h (  )  

Tabagista: Não (  ) Sim (  ) Ex (  ) Qt tempo:_____ 

Etilista: Não (  ) Sim (  )  

Estado Emocional: Ansiedade (  ) Nervosismo (  ) Estresse (  )      Depressão(  ) 

Cuidados Corporais: Não (  ) Sim (  ) Quais:__________________ 

Costuma ficar muito tempo 

sentada: 
Não (  ) Sim (  )  

ATECEDENTES PATOLÓGICOS 

(  ) Hipertensão       (  ) Diabetes      (  ) Rinite Alérgica      (  ) Outros:___________ 

Uso de medicamentos: 

 

PARÂMETROS PÓS-OPERATÓRIOS 

PA:___________mmHg FR:__________irpm FC:__________bpm 

Altura: ________ m Peso:__________kg IMC:________kg/m² 

 

DADOS CLÍNICOS DE INFECÇÃO (0 = ausente; 1 = presente) 

Febre _______ DPO (0 = ausente) Tax= ____ °C 

Pus: (0) (1)  Edema: (0) (1) Calor: (0) (1) Rubor: (0) (1) Dor: (0) (1) 

DADOS LABORATORIAIS DE INFECÇÃO 

VHS PCR 

Leucograma: 

Cultura da exsudação: 

 


