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RESUMO 

 

Contexto: A mamoplastia redutora é um procedimento rotineiro e bem 

estabelecido. Estudos têm demonstrado benefícios do uso de antibióticos 

neste procedimento. Entretanto, não existem evidências que embasem a 

antibioticoprofilaxia pós-operatória. Objetivo: Avaliar a influência da 

administração pós-operatória de antibióticos nas taxas de infecção após 

mamoplastias redutoras. Métodos: Ensaio clínico com randomização, de 

não-inferioridade, com dois grupos paralelos, triplo cego. Participaram 124 

mulheres com hipertrofia mamária, com mamoplastia redutora já agendada, 

selecionadas consecutivamente. Todas as pacientes foram submetidas à 

mamoplastia redutora, pela mesma equipe cirúrgica, utilizando-se a técnica 

do pedículo súpero-medial para ascensão do complexo areolopapilar. 

Todas receberam cefalotina (1g) intravenosa na indução anestésica e a cada 

seis horas, por 24 horas. Na alta hospitalar, foram randomicamente 

alocadas para os grupos placebo (GP, n=62) ou antibiótico (GA, n=62) e 

orientadas a tomar cápsulas idênticas contendo placebo ou 500mg de 

cefalexina, respectivamente, a cada seis horas, por sete dias. As pacientes 

foram acompanhadas semanalmente quanto à ocorrência de infecção do 

sítio cirúrgico, utilizando-se os critérios e definições do Centers for 

Disease Control and Prevention, por 30 dias, por um cirurgião que 

desconhecia a alocação. Resultados: Não houve diferença estatística entre 

os grupos quanto a idade, índice de massa corporal ou peso de tecido 

mamário ressecado. A taxa global de infecção do sítio cirúrgico foi de 

0,81%. Apenas uma paciente, alocada no GA, apresentou infecção, 

classificada como incisional superficial (p=1,00). No GP o tempo de 

cirurgia foi maior (p=0,003). Conclusão: A manutenção de antibióticos no 
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pós-operatório de mamoplastias redutoras não influenciou as taxas de 

infecção do sítio cirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Reduction mammoplasty is a routine and well-established 

procedure. Studies have shown benefits of using antibiotics in this 

procedure. Nevertheless, there is no evidence to support postoperative 

antibiotic prophylaxis. Objective: Evaluating the influence of 

postoperative antibiotics delivery on infection rates after reduction 

mammoplasties. Methods: Randomized trial of non-inferiority, with two 

parallel groups, triple blinding. The participants were 124 women with 

breast hypertrophy, with reduction mammoplasty already scheduled, 

selected consecutively. All the patients underwent reduction mammoplasty, 

by the same surgical team, using the super-medial pedicle technique for 

ascending the nipple-areola complex. All patients received cephalothin (1g) 

intravenously at the anesthetic induction and every six hours for 24 hours. 

At hospital discharge, they were randomly assigned to the placebo (PG, n = 

62) or antibiotic (AG, n = 62) group and were instructed to take identical 

capsules containing 500mg cephalexin or placebo, respectively, every six 

hours for seven days. The patients were weekly seen for the occurrence of 

surgical site infection, using the criteria and definitions of the Centers for 

Disease Control and Prevention, for 30 days, by a surgeon who was 

unaware of the allocation. Results: There was no statistical difference 

between groups regarding age, body mass index or resected breast tissue 

weight. The overall surgical site infection rate was 0.81%. Only one 

patient, allocated to AG, presented infection, classified as superficial 

incision (p=1.00). In AG, surgery time was higher (p=0.003). Conclusion: 

The maintenance of antibiotics in the postoperative period of reducing 

mammoplasties did not influence the rates of surgical site infection.
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As infecções do sítio cirúrgico (ISC) ocorrem após procedimentos 

invasivos e são responsáveis por reinternações, necessidade de terapia 

intensiva e maior risco de óbito (BRATZLER & HOUCK 2005; OWENS 

& STOESSEL, 2008). Além disso, as ISCs contabilizam um aumento dos 

custos hospitalares entre duas a cinco vezes, representando, nos Estados 

Unidos, média de 6,5 dias a mais de internação e custos extras variando 

entre 3089,00 e 5038,00 dólares, e, na Europa, 9,8 dias a mais, a um custo 

médio de 325,00 euros ao dia (OWENS & STOESSEL, 2008). Por conta 

disso, objetiva-se estudar a incidência e os custos associados à ISC com o 

intuito de desenvolver e implementar estratégias para reduzir a sua 

ocorrência (OLSEN et al., 2008).  

Em se tratando de procedimentos em cirurgia plástica, soma-se ainda 

o impacto da ISC na cicatrização, como redução da síntese de colágeno e 

oxigenação tecidual, manutenção do ambiente inflamatório, aumento do 

número de debris, sobrecarga do sistema celular de defesa, deiscências e 

cronificação da ferida, prolongando assim o período pós-operatório e 

comprometendo o resultado final (BOWLER, 2002; XUE et al., 2012). 

O papel dos antibióticos em cirurgia plástica não está claramente 

definido na literatura. No entanto, a sua utilização tem aumentado, 

especialmente em procedimentos estéticos, em um esforço de oferecer aos 

pacientes e cirurgiões, maiores padrões de segurança. No caso de 

mamoplastias redutoras, por estarem associadas a uma elevada incidência 

de problemas cicatriciais, desde necrose marginal, frequentemente 

observada na junção da incisão em “T” invertido, até grandes infecções que 

requerem reintervenção cirúrgica, esta prática é muito difundida (VEIGA-

FILHO et al., 2010; VIEIRA et al., 2016). Levando-se em conta que a 

microbiota da pele desempenha um papel na imunidade do hospedeiro, sua 
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alteração, em certas condições, pode ser causa de infecção, por permitir a 

ação de outros microorganismos. Procedimentos com incisões muito 

extensas, como as mamoplastias redutoras, aumentam o contato da flora 

alterada com planos mais profundos, podendo ser considerados, por si só, 

fator de risco para infecção (ZAPATA-COPETE et al., 2017).  

Segundo os dados mais recentes disponibilizados pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 141.435 mamoplastias redutoras 

foram realizadas no país em 2016 (SBCP, 2016). A International Society of 

Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), no mesmo ano, citou o Brasil como o 

país que mais realizou reduções mamárias no mundo, respondendo por 

17% do total (ISAPS, 2016).  

Em janeiro de 2017, o American Board of Plastic Surgery publicou 

uma atualização das evidências em mamoplastia redutora, referente a dados 

de 2014. Dados obtidos de 1.343 cirurgiões plásticos que realizaram 

mamoplastia redutora em 2.010 pacientes nos Estados Unidos 

demonstraram que 98% dos cirurgiões usaram antibióticos nos períodos pré 

e intra-operatório, e 58,2% deles mantiveram seu uso no pós-operatório 

(GRECO & NOONE, 2017). HARDWICKE, BECHAR, SKILLMAN 

(2013) descreveram que, no Reino Unido, 53% dos cirurgiões plásticos 

usaram profilaxia antibiótica sistêmica para mamoplastia redutora. 

PERROTTI et al. (2002) citaram uma pesquisa realizada com membros da 

American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASPS) referindo que o uso 

da antibioticoprofilaxia em mamoplastia redutora é guiado por convenções 

e preferências pessoais, e também por questões legais. Diretrizes desta 

mesma sociedade recomendaram o uso da profilaxia antibiótica neste 

procedimento, mas não sugeriram um regime de tratamento 

(KALLIAINEN et al., 2012). Em contrapartida, O’GRADY, THOMA, 
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DALCIN (2005) mencionaram que a utilização de antibióticos no 

intraoperatório, e pelo menos por mais cinco dias, ajuda a reduzir a 

deiscência da ferida cirúrgica e pode melhorar a aparência da cicatriz.  

As taxas de ISC em cirurgias das mamas variam de 1 a 30% na 

literatura e, em relação às mamoplastias redutoras, esta variação está entre 

1 a 36% (KOMPATSCHER et al., 2003; AHMADI, COHEN, SHAYANI, 

2005; VEIGA-FILHO et al., 2010; HARDWICKE, BECHAR, 

SKILLMAN, 2013; SHORTT et al., 2014; LEWIN et al., 2015; VIEIRA et 

al., 2016; ZAPATA-COPETE, AGUILERA-MOSQUIRA, GARCÍA-

PERDOMO, 2017). Essas taxas estão relacionadas a fatores de risco 

inerentes aos pacientes, ambiente e permanência hospitalar, e cuidados da 

equipe cirúrgica (OLSEN et al., 2008; XUE et al., 2012; SAJID et al., 

2012; SHORTT et al., 2014). 

Estudos realizados para tentar identificar a real influência destes 

fatores de risco em procedimentos das mamas apresentaram resultados 

limitados, por razões como pesquisas focadas em uma pequena lista de 

fatores, critérios mal definidos, amostras pouco representativas levando a 

conclusões conflitantes (OLSEN et al., 2008; XUE et al., 2012). Em 2017, 

o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), em uma ampla 

revisão da literatura, classificou o nível de evidência das recomendações 

para prevenção de ISC, mencionando evidências fortes para antissepsia, 

antibioticoprofilaxia parenteral pré-operatória, controle glicêmico e 

normotermia (BERRÍOS-TORRES et al., 2017).   

Em relação aos antibióticos, atualmente existem dados insuficientes 

sobre o tempo e duração da profilaxia nos subgrupos específicos de 

pacientes submetidas a cirurgias das mamas, principalmente em se tratando 

de mamoplastias redutoras, mastopexias e implantes mamários. Isso porque 
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a literatura apresenta-se, em sua maioria, voltada para a avaliação destes 

aspectos em cirurgias oncológicas da mama e reconstrução mamária, que 

envolvem técnicas cirúrgicas, população, comorbidades e tempos 

cirúrgicos significativamente diferentes das mamoplastias (SAJID et al., 

2012; HARDWICKE, BECHAR, SKILLMAN, 2013).  

As cefalosporinas são os antibióticos mais citados na profilaxia da 

ISC em mamoplastia redutora (PLATT et al., 1993; SERLETTI et al., 

1994; PELED et al., 2000; KOMPATSCHER et al., 2003; AHMADI, 

COHEN, SHAYANI, 2005; NG et al., 2007; WHITE et al., 2008; 

BRAHMBHATT et al., 2012; HARDWICKE, BECHAR, SKILLMAN, 

2013; KERRIGAN & SLEZAK, 2013), com excessão do Reino Unido, 

onde 70% dos cirurgiões plásticos prescrevem amoxicilina associada ao 

ácido clavulânico para este procedimento (NG et al., 2007).  

Ao longo dos anos a prevenção de ISC foi embasada em costumes e 

práticas das instituições e profissionais da saúde, carecendo de estudos 

científicos rigorosos, como ensaios clínicos com randomização, já que a 

literatura vem se monstrando conflitante e com pouca homogeneidade, 

limitando assim meta-análises de qualidade sobre esse tema 

(KOMPATSCHER et al., 2003; KERRIGAN & SLEZAK, 2013). 

Em suma, idealizou-se esse ensaio clínico visando colaborar com a 

pesquisa relacionada à prevenção das ISCs em cirurgia plástica e 

objetivando esclarecer a real necessidade do uso de antibioticoprofilaxia 

em mamoplastias redutoras e as possíveis vantagens de sua manutenção 

estendida ao pós-operatório. 
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OBJETIVO 

 

 

 

 

Avaliar a influência da antibioticoprofilaxia pós-

operatória, por sete dias, nas taxas de infecção do sítio 

cirúrgico após mamoplastia redutora. 
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HORAN et al. (1992) realizaram revisão da literatura com o objetivo 

de estabelecer definições de Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC). 

Classificaram as ISCs como sendo incisionais ou de órgão/espaço. As 

incisionais são subdivididas naquelas envolvendo apenas tecido cutâneo e 

subcutâneo (incisional superficial) e tecidos profundos relacionados à 

incisão, como estruturas músculo-aponeuróticas (incisional profunda). As 

ISCs relacionadas a órgão/espaço envolvem qualquer parte da anatomia, 

além da incisão, aberta ou manipulada durante o procedimento operatório. 

 

PLATT et al. (1993) realizaram metanálise de dois estudos 

prospectivos que avaliaram o impacto da antibioticoprofilaxia em cirurgias 

das mamas e herniorrafias, utilizando apenas as amostras referentes às 

cirurgias mamárias. O primeiro estudo era com randomização e duplo-

cego. Foram encontradas tendências a menores taxas de ISC nas pacientes 

que receberam antibioticoprofilaxia pré-operatória e por até 24 horas, 

comparadas às que não receberam antibióticos, porém sem significância 

estatística. Os antibióticos de escolha foram cefalosporinas. 

 

SARDIÑAS et al. (1995) realizaram estudo prospectivo para 

comparar o papel da cefalotina e cefazolina na profilaxia de cirurgias 

limpas e potencialmente contaminadas. As pacientes foram distribuídas em 

dois grupos, Grupo Cefalotina (n=35) e Grupo Cefazolina (n=35), 

recebendo doses múltiplas dos fármacos. Concluíram que não houve 

diferença estatística entre os antibióticos em relação à prevenção de ISC. 
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MANGRAM et al. (1999), em revisão da literatura, publicaram 

diretrizes para prevenção da ISC, segundo recomendações do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). Quanto à antibioticoprofilaxia, 

recomendaram, por exemplo, utilizar somente quando indicado, um 

antibiótico com espectro de ação para os patógenos envolvidos na cirurgia 

em questão e administrar o fármaco de forma que as concentrações 

bactericidas estejam mantidas desde o momento da incisão até algumas 

horas após o término do procedimento. Dentre as demais recomendações, 

destacam-se realizar descolamentos delicadamente, atentando para 

hemostasia e realizar suturas apenas o suficiente para diminuir o espaço 

livre, utilizando, quando indicados, drenos de sucção. Cuidados pós-

operatórios com a incisão incluem curativo estéril por 24-48h. 

 

SØRENSEN, et al. (2002) realizaram estudo prospectivo para avaliar 

o impacto do tabagismo na cicatrização de feridas e na ISC. Foram 

acompanhadas, até duas semanas de pós-operatório, 425 pacientes 

submetidas a cirurgias mamárias, distribuídas em três grupos, fumantes (de 

1 a 14g de tabaco/dia, n=78); fumantes acima de 15g de tabaco/dia (n=118) 

e não fumantes (n=229). Concluíram que o tabagismo representou fator de 

risco significante para ISC, necrose e epidermólise tecidual, independente 

da dose de tabaco consumida. 

 

KOMPATSCHER et al. (2003) avaliaram retrospectivamente dois 

grupos de pacientes submetidas à redução de mama, um dos quais recebeu 

antibioticoprofilaxia (n=153) com cefuroxima (1,5g, uma hora antes da 

incisão, em dose única) e o outro não (n=136). Os objetivos foram 

determinar a incidência precoce de ISC, descobrir possíveis preditores de 
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risco para tal e classificar as cirurgias segundo dois escores, National 

Nasocomial Infection Surveillance (NNIS) e Study on the Efficacy of 

Nasocomial Infection Control (SENIC). A mamoplastia redutora foi 

classificada como de baixo risco segundo o NNIS e médio risco segundo o 

SENIC (neste caso pelo fato do escore levar em conta cirurgias com mais 

de duas horas de duração). A taxa de ISC obervada, em 30 dias, foi de 

3,5% no grupo com antibioticoprofilaxia e 4% no grupo sem, não havendo  

significância estatística (p=1,0). 

 

BRATZLER & HOUCK (2005) discutiram as recomendações do 

Projeto Nacional de Prevenção de Infecção Cirúrgica, promovido pelos 

Centers for Medicare and Medicaid Services e CDC, em 2002. Dentre as 

recomendações destacam-se a administração endovenosa do antibiótico até 

60min antes da indução anestésica e descontinuação do mesmo até 24h 

após o término do procedimento. Orientam o uso de clindamicina ou 

vancomicina em caso de alergia a β-lactâmicos e, para infecções 

associadas, em cirurgias eletivas, promover o tratamento adequado das 

mesmas, postergando o procedimento, sempre que possível. A 

administração do antibiótico em dose adequada para peso, sua manutenção 

no período intraoperatório, reaplicando 2 meias-vidas após a primeira dose, 

controle glicêmico, normotermia e oxigenioterapia adequados também são 

citados. 

 

AHMADI, COHEN, SHAYANI (2005), em estudo prospectivo sem 

randomização, observaram a influência do uso de antibioticoprofilaxia na 

ISC, após mamoplastias redutoras, em três grupos, sendo um sem 

antibióticos (n=17), o segundo com antibioticoprofilaxia com cefazolina, 
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1g EV, dose única (n=17), e o último com cefazolina, 1g EV em dose única 

e cefalexina 500mg, de 6/6h, por três dias seguidos ao pós-operatório 

(n=16). Foi também realizada coleta de tecido mamário para cultura. As 

pacientes foram acompanhadas e avaliadas para infecção no pós-operatório 

em três retornos (não sistematizados pelo autor), utilizando classificação 

própria. Os grupos foram homogêneos em relação aos dados sócio-

demográficos, peso ressecado e tempo cirúrgico. Não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os grupos referentes às taxas de ISC, sendo a 

taxa total de 24%. Observaram também, maior incidência de ISC (p=0,008) 

em pacientes com cultura de tecido mamário positiva (isolado 

Staphylococcus epidermidis em 90% das amostras coletadas). 

 

VEIGA et al. (2008) realizaram ensaio clínico com randomização 

para comparar o uso de soluções alcoólicas de polivinilpirrolidona Iodo 

(PVPI) 10% e clorexidina 0,5% na antissepsia cutânea pré-operatória de 

cirurgias plásticas limpas. Foram incluídas 250 pacientes, randomicamente 

alocadas para dois grupos, PVPI (n=125) e Clorexidina (n=125). A 

comparação se deu por meio de culturas coletadas do campo cirúrgico antes 

e dois minutos após a aplicação dos antissépticos e ao final da cirurgia. A 

clorexidina foi mais efetiva que o PVPI na redução da contagem de 

colônias de Staphylococcus coagulase-negativos ao final da cirurgia 

(p<0,001). Não houve diferença estatística entre os grupos quanto à taxa de 

ISC. 

 

OLSEN et al. (2008) realizaram estudo retrospectivo para identificar 

fatores de risco para ISC em cirurgias mamárias. Foram incluídas pacientes 

submetidas a mastectomias, reconstruções mamárias (com ou sem 
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implantes) e mamoplastias redutoras. Observaram uma taxa de ISC de 

4,9% em um ano de seguimento; nestes, Staphylococcus aureus foi isolado 

em 58% dos casos. Fatores associados significativamente com ISC 

incluíram escore da American Society of Anesthesiologists (ASA) superior 

a 2 (p=0,007), obesidade e/ou obesidade mórbida (p=0,002; p=0,049, 

respectivamente), mastectomia (p=0,015), diagnóstico de câncer de mama 

a qualquer momento (p=0,016), uso de implantes mamários ou expansores 

(p=0,044 e p=0,002, respectivamente) e subdose de antibioticoprofilaxia 

pré-operatória (p=0,001). Quando comparada à mastectomia, a 

mamoplastia redutora apresentou menor índice de ISC. 

 

OWENS & STOESSEL (2008), em revisão da literatura, dissertaram 

sobre epidemiologia, microbiologia e prevenção de ISC. Foram descritos 

6,5 dias  a mais de internação e um aumento médio nos gastos hospitalares 

de 3089,00  a 5038,00 dólares por internação, nos Estados Unidos. Na 

Europa, 9,8 dias a mais de internação, em média, e um aumento de gastos 

de 325,00 euros por dia. Dentre os fatores de risco, se destacam idade 

avançada, infecção pré-existente, colonização por Staphylococcus aureus e 

outros patógenos, diabetes, tabagismo, ASA maior do que 2, técnica 

cirúrgica inapropriada, duração do procedimento, preparo da pele e 

esterilização inadequada de material cirúrgico. Os microorganismos mais 

comumente isolados foram, por ordem de prevalência, Staphylococcus 

aureus e coagulase-negativos, Enterococcus sp. e Escherichia coli. 

Destacam como estratégias de prevenção o controle dos fatores inerentes 

aos pacientes, antissepsia adequada da equipe e campo operatório, escolha 

da antibioticoprofilaxia adequada aos possíveis patógenos relacionados ao 
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procedimento, destacando o papel das cefalosporinas como primeira opção, 

e boa técnica cirúrgica, associada à vigilância constante da equipe. 

 

WEBER et al. (2008) realizaram estudo observacional prospectivo 

de cirurgias viscerais, vasculares e traumatológicas, entre 2000 e 2001, em 

um hospital universitário europeu com objetivo de quantificar o impacto 

econômico da ISC. O diagnóstico de ISC foi embasado nas diretrizes do 

CDC. Um total de 6.283 procedimentos foram computados, e destes, 186 

(2,98%) apresentaram ISC. O custo hospitalar adicional médio foi de 

16.700,00 euros. O tempo total de internação, comparado ao de pacientes 

sem ISC, foi mais que o dobro, resultando em média de internação pós-

operatória adicional de 16,8 dias e número médio de dias adicionais de 

antibioticoterapia intra-hospitalar de 7,4 dias. Os microorganismos 

envolvidos, em ordem decrescente de prevalência, foram Staphylococcus 

aureus (23%), Escherichia coli (19%), Staphylococcus coagulase-negativos 

(9%) e Enterobacter (7%). 

 

KNOBLOCH et al. (2008), em revisão da literatura sobre o impacto 

do tabagismo em cirurgias plásticas, descreveram um risco 13 vezes maior 

de necrose cutânea em ritidoplastias, duas vezes maior de deiscências, 

necrose e ISC em mamoplastias redutoras e aumento da necrose do retalho 

miocutâneo transverso do músculo reto abdominal, com significância 

estatística (p = 0,005). Orientaram a cessão do hábito quatro semanas antes 

dos procedimentos para redução das complicações.  
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DAVIS et al. (2009) pesquisaram, por meio de questionários, os 

métodos de prevenção de ISC praticados pelos cirurgiões associados ao 

College of Physicians and Surgeons, em Alberta, Canadá. O banho pré-

operatório com antissépticos foi recomendado pela maioria (p=0,002) e, 

das especialidades pesquisadas, cirurgiões ortopédicos, vasculares e/ou 

 0,001). Em relação ao antisséptico, os cirurgiões plásticos preferem 

clorexidina ao PVPI em comparação às outras especialidades (p=0,005). A 

maioria dos profissionais utilizaram antibioticoprofilaxia, e, exceto os 

ginecologistas, a mantiveram por mais de 24 horas. Os cirurgiões plásticos 

foram menos propensos a acreditar que o banho pré-operatório, tricotomia, 

antissepsia do campo cirúrgico e antibioticoprofilaxia afetavam as taxas de 

ISC (p=0,045). 

 

ROSENTHAL, et al. (2009) promoveram estudo prospectivo para 

avaliar o impacto do treinamento cirúrgico na incidência de ISC. 

Compararam as taxas de ISC de cirurgias realizadas por residentes, 

orientados por um tutor especialista e experiente (n = 2.388), com cirurgias 

realizadas apenas por um especialista, com experiência comprovada (n = 

3.715). O antibiótico utilizado foi cefuroxime (1,5g, na indução anestésica, 

em dose única, para cirurgias potecialmente contaminadas e contaminadas), 

eventualmente associado a metronidazol (500mg, na indução anestésica, 

em dose única) em cirurgias do aparelho digestório. Utilizaram os critérios 

do CDC para o diagnóstico de ISC. Não foram encontradas diferenças 

estatísticas entre os grupos quanto às taxas de ISC. 

 

HUMPHREYS (2009) realizou revisão da literatura sobre aspectos 

da vigilância e questões relacionadas à prevenção da ISC. Destacou 
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evidência científica do benefício da correta escovação e antissepsia das 

mãos e manutenção da homeostase do paciente, principalmente relacionada 

à oxigenação tecidual, normotermia e níveis glicêmicos. Quanto à 

antibioticoprofilaxia, recomendou sua adminstração durante a indução 

anestésica, para garantir níveis teciduais adequados no momento da 

incisão. Ainda destacou a dificuldade de adesão aos protocolos e a 

incongruência das práticas de prevenção por parte das equipes cirúrgicas 

como fatores inerentes ao aumento das taxas de ISC. 

 

THROCKMORTON et al. (2009) avaliaram retrospectivamente os 

prontuários de 353 pacientes submetidas a procedimentos cirúrgicos nas 

mamas para analisar o impacto da antibioticoprofilaxia nas taxas de ISC. O 

diagnóstico de ISC seguiu os critérios do CDC. Todas as pacientes 

receberam antibióticos na indução anestésica, e as taxas de ISC não 

diferiram estatisticamente (p = 0,67) entre os grupos que receberam ou não 

antibióticos no pós-operatório. A taxa total de ISC foi de 7,8%. As 

infecções foram diagnosticadas pela presença de drenagem purulenta, 

cultura positiva ou eritema (com drenagem pelo cirurgião) em 32% dos 

casos, e em 68% foram definidas, por diagnóstico clínico, como celulite. 

Setenta e nove por cento das infecções ocorreram dentro dos primeiros 30 

dias de pós-operatório e 88% em até 90 dias. O antibiótico mais utizado foi 

a cefazolina e, nos casos de profilaxia extendida, cefalexina.  

 

VEIGA et al. (2009) realizaram ensaio clínico com randomização 

para avaliar o efeito do banho pré-operatório com clorexidina degermante 

4% na colonização da pele e nas taxas de ISC em cirurgicas plásticas 
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limpas, envolvendo o tronco. Foram comparados três grupos de pacientes, 

Grupo Controle (sem instruções específicas para banho pré-operatório, 

n=50), Grupo Placebo (n=50) e Grupo Clorexidina (n=50). Observaram 

redução significante da colonização bacteriana da pele na região do sítio 

cirúrgico no Grupo Clorexidina (p=0,001). Os microorganismos mais 

identificados nas culturas foram Staphylococcus coagulase-negativo e 

aureus. As taxas de ISC não variaram entre os grupos. A maioria das 

pacientes recebeu antibioticoprofilaxia com cefalosporinas durante o 

período de internação. 

 

HAUCK & NOGAN (2010) pesquisaram as práticas relacionadas à 

antibioticoprofilaxia em um grupo de 910 cirurgiões plásticos da American 

Society of Plastic Surgeons (ASPS) para determinar as mudanças no uso de 

antibióticos em cirurgias plásticas, comparadas à pesquisas anteriores 

realizadas nas décadas de 1970 e 1980. Destacaram um aumento 

significante (p=0,001) em todas as categorias cirúrgicas avaliadas: 

craniomaxilofacial, estética, mamária (aqui incluídas reconstruções e 

estética), queimados, mão, cabeça e pescoço e miscelânia (enxertos, 

retalhos e traumas por mordidas). Quanto ao tempo de admistração do 

antibiótico, a maioria dos cirurgiões o fazia na primeira hora antes da 

incisão. Em relação às diretrizes para uso de antibióticos, 66% dos 

entrevistados afirmaram seguir aquelas regentes nas instituições em que 

realizaram seus procedimentos. 

 

WEIGELT et al. (2010) realizaram estudo epidemiológico 

contabilizando as readmissões hospitalares, identificação dos patógenos 

envolvidos e também custos hospitalares relacionados à ISC. Utilizaram o 
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banco de dados do Cardinal Health Outcomes Research (Cardinal Health 

Clinical Research Services, Massachusetts). Foram incluídos dados 

coletados entre Janeiro de 2003 e Junho de 2007, com diagnóstico de ISC 

determinado por cultura da ferida cirúrgica positiva, totalizando 8.302 

casos. Staphylococcus aureus foi o microorganimos mais encontrado 

(46%), a taxa de mortalidade foi de 0,95%, e, levando-se em conta a 

gravidade clínica na admissão, transferência entre hospitais/entidades 

cuidadoras e reinternação dentro de 30 dias, houve um aumento 

significante tanto no tempo de internação quanto nos custos (ambos, p< 

0,001). 

 

VEIGA-FILHO et al. (2010), em estudo prospectivo sem 

randomização, avaliaram a influência do uso de antibióticos na incidência 

de ISC após mamoplastias redutoras. Compararam dois grupos de pacientes 

candidatas a mamoplastia redutora. O Grupo Antibiótico (n=50) recebeu 1g 

de cefalotina na indução anestésica e a cada seis horas, por 24 horas, além 

de prescrição de cefalexina 500mg, um comprimido a cada seis horas, por 

seis dias sequenciais. O Grupo Controle (n=50) não recebeu nenhum tipo 

de antibiótico. As pacientes foram acompanhadas por 30 dias, seguindo os 

critérios do CDC. Foi observada uma taxa de ISC significantemente maior 

no grupo que não recebeu antibiótico (p=0,03). Esse grupo também 

apresentou uma taxa significantemente maior de ISC em pacientes com 

faixa etária mais elevada (p=0,02) e quando houve maior peso total de 

ressecção mamária (p=0,04). 

 

BARTSICH et al. (2011) coletaram amostras teciduais de cada 

mama (1g) no intraoperatório de 25 mamoplastias redutoras, de três locais 
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(regiões inframamária, axilar e periareolar). As amostras foram coletadas 

em recipientes estéreis e enviadas para cultura e análise quantitativa 

bacteriana. Obtiveram um percentual de 38% das amostras positivas, sendo 

as da região periareolar menores do que a inframamária e axilar juntas 

(p<0,01) e a inframamária menor do que a axilar (p<0,02). Staphylococcus 

epidermidis foi isolado em 42% das culturas e Propionibacterium acnes em 

31%, sendo as bactérias mais prevalentes. 

 

VEIGA-FILHO et al. (2012) realizaram ensaio clínico com 

randomização para avaliar a influência do tempo do uso do curativo após 

mamoplastia redutora sobre as taxas de ISC e colonização da pele. Setenta 

pacientes submetidas ao procedimento foram distribuídas em dois grupos. 

No primeiro (n=35) o curativo era removido com 24 horas de pós-

operatório e, no segundo (n=35), seis dias após a cirurgia. Foram coletadas, 

com swab, em ambos os grupos, amostras da pele para cultura, ao final do 

procedimento e após a retirada do curativo, nos dias pré-estabelecidos. 

Ainda, no primeiro grupo, foi realizada uma coleta extra no sexto dia de 

pós-operatório. Não foi feita antibioticoprofilaxia em nenhum dos grupos. 

As pacientes foram acompanhadas quanto à ocorrencia de ISC, por 30 dias, 

conforme os critérios do CDC. Não foi encontrada diferença estatística 

entre os grupos quanto a ISC, mas o grupo que teve o curativo removido no 

primeiro dia pós-operatório apresentou maior colonização cutânea. O 

microorganismo mais isolado nas amostras foi o Staphylococcus 

epidermidis, em ambos os grupos. 

 

SAJID et al. (2012), em uma metanálise, revisaram o papel da 

antibioticoprofilaxia em pacientes submetidas à cirurgia das mamas. Foram 
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selecionados nove ensaios clinicos controlados com randomização que, 

devido a irregularidades no mascaramento, foram considerados 

inadequados metodologicamente. Dois grupos foram comparados, o 

primeiro (n=1857) com uso de profilaxia antibiótica e o segundo (n=1863) 

sem profilaxia. Constatou-se vantagem do uso de antibioticoprofilaxia na 

prevenção de ISC (p<0,0005) e não houve diferença quanto às possíveis 

reações negativas (alergias, por exemplo) associadas a esta prática. 

 

DEGNIM et al. (2012) realizaram um estudo retrospectivo para 

avaliar o impacto da atualização de 2010 do guideline proposto pelo CDC 

em 1999, para diagnóstico de ISC. Após a referida atualização, o 

diagnóstico de celulite deixou de compor o grupo de sinais e sintomas que 

caracterizam a ISC superficial, reduzindo, assim, a incidência de infecções 

verificadas segundo os critérios do CDC. Foram avaliadas 368 pacientes 

submetidas a procedimentos cirúrgicos envolvendo a mama, das quais 90% 

receberam antibioticoprofilaxia, destas, em 83% foram prescritas 

cefalosporinas. Em geral, a taxa de ISC diminuiu quase três vezes, de 7,3 

para 2,7%, excluindo os diagnósticos de celulite. 

 

XUE et al. (2012) fizeram uma revisão sistemática e metanálise 

sobre fatores de risco para ISC em cirurgias das mamas, utilizando os 

critérios do CDC para definição de ISC e incluindo artigos relacionados a 

cirurgias envolvendo câncer de mama, reconstrução mamária e 

mamoplastias redutoras. Foram avaliados 513 artigos. Destes, 145 

revisados e 8 selecionados. Descreveram como fatores de risco 

significantes idade elevada, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, 

diabetes, ASA 3 ou 4, cirurgia mamária prévia, radioterapia prévia, 
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hematoma, seroma, sangramento intra-operatório e uso de drenos. Como 

fatores não significantes, tabagismo, dissecção de linfonodos axilares, 

reconstrução mamária imediata, profilaxia antibiótica, quimioterapia prévia 

e uso de corticóides.  

 

RINKER (2013) publicou guia baseado em evidências sobre 

tabagismo e cirurgia plástica, resultado de revisão da literatura. Relatou 

evidências de que este hábito aumenta o risco de necrose, deiscências e 

ISC, orientando sua suspensão pelo menos quatro semanas antes do 

procedimento. Ritidoplastia, abdominoplastia, reconstrução mamária e 

mamoplastia redutora foram considerados procedimentos de alto risco para 

complicações cicatriciais em fumantes ativos. Especialmente em 

mamoplastias, o risco de ISC é 3,3 vezes maior em tabagistas. 

 

HARDWICKE, BECHAR, SKILLMAN (2013) realizaram revisão 

sistemática sobre fatores que possam reduzir o risco de ISC em cirurgias 

estéticas das mamas, indicação de antibioticoprofilaxia e também protocolo 

ideal de uso. Os estudos foram divididos em dois grupos, um contendo 

artigos sobre  mamoplastias redutoras e outro com artigos sobre 

mamoplastia de aumento com implantes de silicone. Concluíram que para 

as mamoplastias redutoras o uso de antibióticos reduz o risco de ISC 

(p=0,02), que uma única dose de antibioticoprofilaxia, comparada ao não 

uso, também se mostra significante na redução de ISC (p=0,03) e que não 

há diferença estatística quando se compara a dose única e seu uso 

prolongado, seja nas primeiras 24h ou por mais tempo (p>0,05). Destaca 

também a falta de evidências no uso prolongado da antibioticoprofilaxia. 

Em relação às mamoplastias de aumento, verificaram uma taxa 10 vezes 
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menor de ISC comparado às mamoplastias redutoras e uma taxa 

significante menor de ISC com o uso de antibioticoprofilaxia em dose 

única (p=0,02) e não significante comparada ao uso extendido (p=0,79). 

 

KERRIGAN & SLEZAK (2013) elaboraram pesquisa para avaliar o 

nível de evidências em algumas condutas para mamoplastia redutora. 

Referiram não haver diretrizes específicas, para este procedimento, em 

relação à solicitação de mamografias pré-operatórias. Em relação ao índice 

de massa corporal e peso de tecido ressecado nas cirurgias, as evidências de 

complicações relacionadas são inconsistentes. Quanto ao uso de 

antibioticoprofilaxia pré-operatória, destacaram o baixo nível de evidência 

comparado a estudos que avaliaram outros procedimentos cirúrgicos das 

mamas, orientando que, até o momento, o mais indicado seria o uso de uma 

única dose. O uso de drenos foi desencorajado por não haver diferença 

significativa na cicatrização de feridas ou nas taxas de hematoma. O estudo 

anatomopatológico microscópico do tecido ressecado estaria indicado em 

pacientes acima de 40 anos, e, naquelas com idade entre 30 e 40 anos, 

somente caso haja histórico de genes relacionados ao câncer de mama. 

Naquelas abaixo de 30 anos, indicado apenas o estudo macroscópico da 

peça cirúrgica.  

 

LEWIN et al. (2014) estudaram retrospectivamente a prevalência de 

complicações pós-operatórias nos primeiros 30 dias e também os fatores de 

risco para ISC em 512 mamoplastias redutoras, em que as pacientes 

receberam profilaxia antibiótica com cloxacilina 2g na indução anestésica. 

Verificaram que obesidade, maior hipertrofia, maiores ressecções, ASA 2 

em relação a 1 e tabagismo aumentaram significativamente as taxas de 
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infecção, porém não como fatores isolados. A ISC ocorreu em 11% dos 

casos, não havendo influência do uso da antibioticoprofilaxia. 

 

MAGIL et al. (2014) pesquisaram a prevalência de infecções 

associadas aos hospitais em 10 estados americanos. Os registros médicos 

de 4.504 pacientes que receberam antimicrobianos para tratamento de 

infecções ativas ou por nenhuma razão documentada foram revisados 

(39,9% da amostra). Os pesquisadores encontraram uma prevalência de 

21,8% de ISC, representando o segundo lugar dentre o total de infecções 

hospitalares. Em primeiro lugar encontravam-se as infecções associadas a 

dispositivos, como ventiladores e catéteres (25,6%). A maioria das 

infecções presentes nos prontuários hospitalares de readmissão foram ISC 

(67,3%). 

 

SHORTT et al. (2014) realizaram metanálise relacionando o uso de 

antibioticoprofilaxia, mamoplastias redutoras e ISC. De 84 artigos, 

selecionaram três ensaios clínicos com randomização. Após análise dos 

estudos, os autores, apesar das diferenças metodológicas e amostrais entre 

eles, definiram a recomendação de antibioticoprofilaxia pré-operatória, em 

cirurgias de redução mamária, como nível A de evidência. Porém, os 

autores não encontraram evidências quanto a manutenção do antibiótico no 

pós-operatório e sugeriram estudos neste sentido, devido ao fato de que, 

mesmo utilizando antibioticoprofilaxia, as taxas de ISC se mantém em 

torno de 10% nos pós-operatório deste tipo de procedimento. O estudo 

também destacou a necessidade de amostras maiores para que os resultados 

se aproximem de um intervalo de confiança de 95% e também o uso de 

escores de qualidade para identificação da ISC, como o do CDC. 
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LEWIN et al. (2015), em um ensaio clinico com randomização, 

avaliaram o impacto da antibioticoprofilaxia com cloxacilina ou 

clindamicina (2g e 600mg, respectivamente) nos índices de ISC em 

mamoplastias redutoras. Foram selecionadas 325 pacientes, distribuídas em 

dois grupos. O primeiro grupo fez uso de antibiótico em dose única 

(30/60min antes da incisão) e o segundo não recebeu antibioticoprofilaxia. 

Os grupos eram homogêneos para dados sócio-demográficos, peso de 

tecido ressecado e tempo cirúrgico. De acordo com classificação própria de 

ISC, não observaram diferenças estatísticas entre os grupos no seguimento 

de 30 dias (p=0,54). A taxa de infecção do grupo com antibióticos foi de 

16,6% e do grupo sem antibiótico foi de 16,7%. 

 

VIEIRA et al. (2016) realizaram ensaio clinico com randomização e 

duplo-cego para avaliação de ISC em mamoplastias redutoras. Analisaram 

150 pacientes, distribuídas em dois grupos. O primeiro recebeu cefazolina 

endovenosa 2g, 30 minutos antes da incisão e manuteção do uso a cada 3h 

até o final do procedimento e o segundo grupo não fez uso de 

antibioticoprofilaxia. As pacientes foram acompanhadas semanalmente, por 

30 dias, para avaliação da ISC, conforme orientações de CDC. Os autores 

concluíram que a antibioticoprofilaxia foi efetiva na diminuição das taxas 

de ISC comparada ao grupo sem antibiótico, com significância estatística 

(p=0,039). As taxas de infecção foram 4,1% e 13,9%, respectivamente no 

primeiro e no segundo grupos. 

 

ALLEGRANZI et al. (2016) analisaram recomendações da 

Organização Mundia de Saúde (OMS) para prevenção de ISC no intra e 

pós-operatório, com base em questões de pesquisa pré-determinadas e nos 
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resultados de revisões sistemáticas da literatura relacionadas. Sendo assim 

as recomendações com melhor evidência incluem níveis adequados de 

oxigenação sob anestesia geral, temperatura corporal mantida em torno de 

36 graus Celsius e níveis de glicose sanguínea monitorados (menores que 

150mg/dl). Não foram encontradas evidências relacionadas ao regime de 

hidratação endovenosa, uso de roupas e campos descartáveis ou 

reesterelizáveis, protetores para a incisão, irrigação da ferida operatória 

com agentes antissépicos, curativos sob pressão negativa, sistemas de 

ventilação de fluxo de ar laminar, curativos especiais e antibioticoprofilaxia 

estendida (mesmo na presença de drenos) e influência nas taxas de ISC. 

 

CRAWFORD et al. (2016), em estudo retrospectivo sobre 

antibioticoprofilaxia em cirurgias das mamas, avaliaram 855 pacientes 

submetidas a mastectomias, reconstruções mamárias, mamoplastias 

redutoras e mastopexias. Destas, 454 utilizaram dose única de 

antibioticoprofilaxia, num intervalo de até 60 minutos antes da cirurgia e 

401 não fizeram uso de antibioticoprofilaxia. Houve uma menor taxa de 

ISC nas pacientes que utilizaram antibióticos (valor p<0,0001). 

Verificaram, ainda, que no subgrupo mamoplastias redutoras/mastopexias, 

o uso de antibioticoprofilaxia não interferiu nas taxas de ISC. O 

diagnóstico de ISC foi feito pelos próprios cirurgiões, sem nenhum 

protocolo específico. 

 

ZAPATA-COPETE, AGUILERA-MOSQUERA, GARCÍA-

PERDOMO (2017), em revisão sistemática e meta-análise sobre 

antibioticoprofilaxia para prevenção de ISC em mamoplastias redutoras, 

encontraram, dentre 2.091 estudos, apenas cinco que cumpriam os critérios 
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de elegebilidade para participar da revisão (ensaios clínicos prospectivos, 

apenas mamoplastias redutoras e comparação entre uso de 

antibioticoprofilaxia na internação vs placebo/não uso). Foram excluídos os 

estudos que mantiveram profilaxia por mais de 24 horas. Os autores 

descreveram uma incidência de ISC total de 14,5% (10,5% nos grupos com 

antibioticoprofilaxia e 18,7% nos grupos sem), concluindo que a o risco de 

ISC é 8% menor quando se utiliza antibioticoprofilaxia. Também 

encontraram diferenças relacionadas à deiscência de sutura, com 24% nos 

grupos com antibiótico e 82% no grupo sem. Concluíram que a profilaxia 

antibiótica diminui a incidência de ISC em comparação com nenhuma 

intervenção ou placebo em pacientes submetidos a cirurgia de redução de 

mama. Ainda, por se tratar de tema pouco abordado na literatura por meio 

de estudos de qualidade, recomendaram a realização de mais ensaios 

clínicos, com amostras maiores. 

 

WEBER et al. (2017) idealizaram ensaio controlado, com 

randomização para definir o tempo ideal da administração de 

antibioticoprofilaxia pré-operatória com cefuroxime (1,5g) para a 

prevenção da ISC em procedimentos de cirurgia geral (cirurgia 

gastrointestinal, herniorrafia e cirurgia de mama) e do trauma (ortopédicas 

e vasculares). Pacientes submetidos a cirurgias gastrointestinais ainda 

receberam associação de metronidazol (500mg). Os pacientes foram 

alocados para dois grupos. O primeiro (n=2.589) recebeu cefuroxime entre 

30-75 minutos antes da incisão e o segundo (n=2.586), entre 0-30 minutos. 

Todos foram acompanhados para o diagnóstico de ISC conforme os 

critérios do CDC. A taxa geral de ISC foi de 5,1%, com 4,9% no grupo da 

administração entre 30-75 minutos e 5,3% no outro grupo, sem diferença 
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estatística entre os eles. Cerca da metade de todas as ISC foram registradas 

durante a internação e metade após a alta. 

 

BERRIOS-TORRES et al. (2017) realizaram revisão sistemática da 

literatura com o intuito de atualizar as recomendações descritas pelo CDC 

no ano de 1999. Os autores não reavaliaram recomendações já 

estabelecidas com evidência científica na revisão anterior por serem 

consideradas práticas aceitas para a prevenção de ISC. As recomendações 

se subdividiram em categoria IA (forte recomendação, apoiada por 

evidências de alta a moderada qualidade), IB (forte recomendação, apoiada 

por evidências de baixa qualidade a muito baixa qualidade), IC (forte 

recomendação, orientada por regulamentos estaduais ou federais), categoria 

II (recomendação fraca) e recomendação/questão não resolvida (evidências 

de baixa a muito baixa qualidade, incertas quanto aos benefícios e 

malefícios ou nenhuma evidência). Dentre as categorias IA e IB, destacam-

se o uso de agentes antimicrobianos pré-operatórios somente quando 

indicado em diretrizes da prática clínica publicadas, administrados de tal 

forma que a concentração bactericida seja estabelecida no momento da 

incisão, não havendo necessidade de doses adicionais após o término do 

procedimento em cirurgias limpas e limpas-contaminadas, mesmo na 

presença drenos. Além dos antibióticos, implementar o controle glicêmico 

no peri-operatório, considerando glicemias abaixo de 200 mg / dL em 

pacientes com e sem diabetes, manter o paciente em normotermia 

(aproximadamente 36o Celsius) e devidamente oxigenado, nos casos em 

que for indicada a anestesia geral, banho com solução degermante 

antisséptica a partir da noite anterior ao dia da cirurgia e antissepsia pré-

operatória com antisséptico à base de álcool. A antibioticoprofilaxia 
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estendida além das 24h após os procedimentos foi passível de análise 

apenas em artroplastias, não havendo, nestes casos, necessidade do seu uso 

após a incisão cirúrgica ser fechada, mesmo na presença de um dreno. 
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Desenho do estudo:   

Ensaio clínico com randomização de não-inferioridade, com dois 

grupos paralelos, triplo cego.  

O   estudo   foi   aprovado   pelo   Comitê   de   Ética   em   Pesquisa   

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob número 160.098/12 

(Apêndice 1) e a aprovação foi acatada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) (Apêndice 2). Foi 

registrado na plataforma ClinicalTrials.gov sob número NCT02569866 

(Apêndice 3). Os resultados preliminares e o protocolo do estudo foram 

publicados (GARCIA et al., 2016a; GARCIA et al., 2016b; GARCIA et 

al., 2017) (Apêndices 4, 5 e 6 respectivamente). 

O estudo recebeu fomento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo número 

444087/2014 (Apêndice 7) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (FAPEMIG), processo número CDS-APQ-00995-15 

(Apêndice 8).                                          

 

Casuística:  

 

Cálculo amostral: 

Com base nas proporções observadas em estudo anterior com e sem 

uso de antibióticos após mamoplastia redutora (VEIGA-FILHO et 

al.,2010), o número calculado de pacientes, por grupo, foi de 62, com nível 

de significância de 5% e poder do teste de 80% (Apêndice 9).  

 

Seleção: 

Foram selecionadas, consecutivamente, nos ambulatórios de 

Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, 124 pacientes 



4 MÉTODOS                                                 44 
 

 
 

candidatas a mamoplastia redutora, com as cirurgias já agendadas, a serem 

realizadas no centro cirúrgico do mesmo hospital na Universidade do Vale 

do Sapucaí (UNIVÁS).  

Para a seleção de pacientes foram considerados os seguintes 

critérios de eligibilidade:  

  

Critérios de inclusão: 

− Sexo feminino, idade entre 18 e 59 anos, sem restrição quanto à etnia, 

escolaridade ou classe social; 

− Índice de massa corporal (IMC) entre 19 e 30 Kg/m2; 

− Hipertrofia mamária segundo os critérios de Sacchini et al. (SACHINNI 

et al., 1991) e Franco e Rebello (FRANCO, 2002) (Figuras 1 e 2). 

 

Critérios de não inclusão: 

− Pacientes submetidas a algum procedimento cirúrgico prévio nas mamas, 

reparador ou estético; 

− Diagnóstico de doença mamária; 

− Pacientes submetidas à quimioterapia; 

− Tabagistas ou que pararam de fumar há menos de um mês; 

− Parto ou lactação há menos de um ano; 

− Histórico de alergia à penicilina ou cefalosporinas; 

− Comorbidades não controladas. 

 

Critérios de exclusão: 

− Pacientes que deixaram de tomar as cápsulas (placebo ou antibiótico) 

fornecidas, por qualquer motivo; 
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− Pacientes que não retornaram a alguma das visitas semanais para 

avaliação da ferida operatória; 

− Pacientes que retiraram seu consentimento informado em qualquer etapa 

do estudo. 

As pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade para o 

estudo foram convidadas a participar e só foram incluídas as que aceitaram, 

mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 10).  

A figura 1 apresenta as medidas tomadas para cálculo do  índice  de 

Sacchini, e a figura 2 ilustra a classificação de Franco & Rebello. 

 
                     Figura 1: Cálculo do índice de Sachinni  

                     (SACHINNI et al., 1991).  

                     Medidas lineares, em centímetros, realizadas  

                     a partir da papila mamária: 

                    X = medida da papila até o sulco inframamário 

                    Y = medida da papila até a margem lateral do  

                           esterno 

                           < 9 cm – mama pequena 

(X+Y) / 2 > 9 e < 11 cm – mama média 

                           > 11 cm – mama grande 
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Figura 2 – Classificação de Franco & Rebello para hipertrofia 

mamária (FRANCO, 2002). 

 

Randomização, sigilo de alocação e mascaramento: 

Para alocação das pacientes nos grupos foi gerada sequência 

aleatória pelo software Bioestat 5.0 (Instituto Mamirauá, Brasil) (Apêndice 

11). O antibiótico e o placebo foram produzidos e fornecidos pela indústria 

em embalagens idênticas, contendo o número exato de cápsulas para cada 

paciente (Anexo 1). As embalagens foram numeradas, por um pesquisador 

que não participou do cuidado das pacientes, com números de 1 a 124, 

seguindo a sequência gerada na randomização. Apenas este pesquisador 

teve acesso à sequência aleatória, garantindo assim o sigilo de alocação. 

Cada paciente, ao ser incluída no estudo, recebeu um número 

consecutivo, e, no momento da alta hospitalar, recebeu uma embalagem 

com o número correspondente contendo as cápsulas que iria tomar.   

 
Grau I: Desproporção entre o tamanho das mamas e o biotipo das 

pacientes, são mais relativas que absolutas; 

 Grau II: Presença de sintomas como dores dorsais e cervicais, marcas 

nos ombros devido ao sutiã, dermatites de sulco mamário e cansaço 

acentuado no final do dia; 

 Grau III: Casos extremos, com agravamento dos sintomas descritos. 
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As pacientes foram aleatoriamente alocadas para os grupos: 

− Placebo (n=62): receberam cápsulas-placebo com aparência idêntica às 

de antibiótico, e foram orientadas a tomar uma a cada seis horas, durante 

sete dias, após a alta hospitalar; 

− Antibiótico (n=62): receberam cápsulas de cefalexina 500mg e foram 

orientadas a tomar uma a cada seis horas, durante sete dias, após a alta 

hospitalar.  

A equipe cirúrgica, as pacientes e o cirurgião responsável pelo 

acompanhamento ambulatorial não tiveram acesso à alocação das pacientes 

nos grupos. 

 

Descrição da casuística 

 

Os dois grupos eram homogêneos em relação às principais 

características clínicas e do procedimento cirúrgico. As comparações 

estatísticas entre os grupos estão apresentadas nas tabelas 1 e 2. Houve 

diferença significante em relação ao tempo de cirurgia, que foi maior no 

Grupo Placebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MÉTODOS                                                 48 
 

 
 

A tabela 1 – Variáveis idade, IMC, peso do tecido mamário ressecado e 

tempo de cirurgia das pacientes alocadas nos grupos Placebo e Antibiótico 

e comparação entre os grupos quanto a estas variáveis (teste de Mann-

Whitney) 

 

Variável 

 Grupo Placebo  Grupo Antibiótico   

GP2xGA3 

 Variação  Mediana  Variação  Mediana   

Idade  

(anos) 

    18 - 60  34,5  18 - 55  29  p = 0,159 

IMC1  

(Kg/m2) 

 19 - 29  24  19 - 28  25  p = 0,264 

Peso 

ressecado 

(g) 

 115 -2.080  790  330-2.480  695  p = 0,129 

Tempo 

(min) 

 100 - 300  200  60 - 300  180  p = 0,003 

(1) Índice de Massa Corporal; (2) Grupo Placebo; (3) Grupo Antibiótico 

 

Tabela 2 – Valores medianos dos índices de Sachinni dos grupos Placebo e 

Antibiótico e comparação entre os grupos quanto a estas variáveis (teste de 

Mann-Whitney) 

Índice de Sachinni 

(cm) 
GP1 GA2 GP1 x GA2 

Mama direita 14,2  14,1 p=0,336 

Mama esquerda 14,3  14,1 p=0,377 

(1) Grupo Placebo; (2) Grupo Antibiótico 
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Procedimentos: 

Todas as pacientes foram internadas na véspera da cirurgia, quando 

se aplicou um protocolo para coleta de dados sociodemográficos e clínicos 

(Apêndice 12), foi feita a documentação fotográfica padronizada e dada 

orientação em relação ao banho com solução degermante de clorexidina 

4% (fornecida pelo hospital) no dia da cirurgia, antes de serem 

encaminhadas ao centro cirúrgico (VEIGA et al., 2009).  

Todas as pacientes foram submetidas à mamoplastia redutora pela 

equipe de Cirurgia Plástica, no Centro Cirúrgico do Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio (HCSL), sob anestesia geral, e a antissepsia do campo 

operatório foi realizada com solução alcoólica de clorexidina 0,5% 

(VEIGA et al., 2009). Foi utilizada técnica com cicatriz resultante em “T” 

invertido e pedículo súpero-medial para ascensão do complexo 

areolopapilar (ORLANDO & GUTHRIE, 1975). 

A técnica operatória consistiu no descolamento ântero-fascial do 

tecido mamário, a partir do sulco mamário, ressecção do excesso glandular, 

dissecção de retalho de pedículo súpero-medial, desepidermizado, contendo 

o complexo aréolo-papilar (CAP), conforme descrito por ORLANDO & 

GUTHRIE (1975). Em seguida era feita revisão cautelosa da hemostasia e 

montagem da mama com fios de nylon 2.0 e 3.0 (Mononylon Ethicon®, 

Johson & Johson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde 

Ltda, Brasil), simetrização, desepidermização da nova área do CAP, 

fixação do mesmo com pontos separados de fio nylon 5.0 (Mononylon 

Ethicon®, Johson & Johson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos 

para Saúde Ltda, Brasil ®). A sutura da pele se deu por planos, 

inicialmente subdérmicos separados e intradérmicos contínuos, sem tensão, 



4 MÉTODOS                                                 50 
 

 
 

com fios de poliglecaprona 4.0 (Monocryl Ethicon®, Johson & Johson do 

Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda, Brasil).  

Em seguida procedia-se limpeza do campo operatório com soro 

fisiológico 0,9% e confecção de curativo estéril contendo quatro gazes 

abertas em toda extensão das suturas, fixadas e totalmente cobertas por fita 

cirúrgica hipoalergênica microporosa (Missner ®, ©Missner & Missner, 

Brasil) (VEIGA-FILHO et al., 2012). As luvas cirúrgicas dos membros da 

equipe eram trocadas após 90 minutos de procedimento (OLIVEIRA, 

GAMA, FRANÇA, 2016). O tecido mamário ressecado era identificado 

conforme o lado, pesado e enviado para análise histopatológica. O valor em 

gramas das ressecções era anotado para mamas direita e esquerda, bem 

como o tempo cirúrgico total em minutos (considerado desde o início da 

incisão até a finalização dos curativos). 

Todas as pacientes receberam antibiótico por via endovenosa no 

momento da indução anestésica e durante as 24 h do período de internação 

(cefalotina, 1g na indução anestésica e de 6/6h), tomando os devidos 

cuidados antissépticos com a punção venosa periférica. 

A temperatura da sala cirúrgica era mantida em 23 graus Celsius e a 

circulação no ambiente restrita aos membros da equipe (MANGRAM et 

al., 1999; PETERSON, 2003; TAAFFE et al., 2018; FU SHAW et al., 

2018). 

No momento da alta hospitalar, no primeiro dia pós-operatório, o 

cirurgião assistente removia o curativo, orientava a paciente a lavar a ferida 

operatória diariamente com água corrente e sabão, VEIGA-FILHO et al., 

(2012), repouso, seguimento ambulatorial e a usar um sutiã próprio para o 

pós-operatório, seguindo orientação do fabricante para sua higienização e 

conservação (sutiã ref. 1002, MaCom malhas de compressão, Brasil).  
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O cirurgião assistente também entregava à paciente uma 

embalagem com seu número de protocolo, contendo 28 cápsulas, e a 

orientava a tomar uma a cada seis horas, durante sete dias. As cápsulas 

foram especialmente produzidas para o estudo e doadas pela Cimed 

Indústria de Medicamentos Ltda, não havendo nenhum custo para as 

pacientes.  

 

Avaliação da infecção do sítio cirúrgico: 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) considera 

infecção do sítio cirúrgico a que ocorre até 30 dias após a operação, quando 

não são utilizados implantes, ou até um ano após a cirurgia, nos casos em 

que houve implantes e a infecção aparenta estar relacionada ao 

procedimento cirúrgico (MANGRAM et al., 1999). 

Assim, as pacientes foram sistematicamente seguidas, 

semanalmente, quanto à ocorrência de infecção, durante os primeiros 30 

dias, por um único cirurgião, seguindo protocolo específico. No primeiro 

retorno eram questionadas sobre o uso das cápsulas e possíveis reações 

adversas e também sobre a higienização das mamas e sutiã.  

Foram utilizadas as definições e classificações de infecção do sítio 

cirúrgico preconizadas pelo CDC (Quadro 1). As pacientes que 

apresentassem ISC eram orientadas quanto aos cuidados gerais e era 

prescrito ciprofloxacina 500mg de 12/12h, por sete dias. 
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Quadro 1 – Definições e classificações de infecção do sítio cirúrgico do 

CDC (HORAN et al., 1992). 

Incisional superficial Incisional profunda De órgão ou espaço 

Envolve apenas pele ou 

tecido subcutâneo e 

apresenta pelo menos um 

dos seguintes itens: 

- Secreção purulenta da 

porção superficial da 

incisão;  

- Isolamento de 

microorganismos em 

cultura de fluído ou tecido 

da porção superficial da 

incisão; 

- Pelo menos um dos 

seguintes sinais ou 

sintomas de infecção: dor, 

turgor, edema localizado, 

hiperemia ou calor, 

associada a abertura 

deliberada da porção 

superficial da ferida pelo 

cirurgião, mesmo com 

cultura negativa; 

- Diagnóstico de infecção 

superficial pelo médico ou 

cirurgião assistente. 

 

Envolve tecidos moles 

profundos (fáscia, músculo) e 

apresenta pelo menos um dos 

seguintes itens: 

- Secreção purulenta de 

porção profunda da incisão, 

mas não envolvendo órgão ou 

espaço;  

- Porção profunda da incisão 

com deiscência espontânea ou 

deliberadamente aberta pelo 

cirurgião quando o paciente 

apresenta pelo menos um dos 

seguintes sinais ou sintomas: 

febre (>38°C), dor localizada 

ou turgor, mesmo com cultura 

negativa; 

- Abcesso ou outra evidência 

de infecção envolvendo 

porção profunda da incisão, 

encontrado em exame direto, 

durante reoperação ou em 

exame radiológico ou 

histopatológico; 

- Diagnóstico de infecção 

profunda pelo médico ou 

cirurgião assistente. 

Envolve qualquer parte da 

anatomia (órgãos, espaços) 

e apresenta pelo menos um 

dos seguintes itens: 

 -Secreção purulenta 

oriunda de dreno colocado 

em órgão ou espaço;  

- Isolamento de 

microorganismos em 

cultura de fluído ou tecido 

coletados de órgão ou 

espaço; 

- Abcesso ou outra 

evidência de infecção 

envolvendo órgão ou 

espaço, encontrado em 

exame direto, durante 

reoperação ou em exame 

radiológico ou 

histopatológico;  

- Diagnóstico de infecção 

de órgão ou espaço pelo 

médico ou cirurgião 

assistente. 
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Análise estatística:  

Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística. Para as 

variáveis numéricas foi utilizada estatística descritiva, com cálculos da 

mediana, da média e do desvio padrão. O teste de Mann-Whitney foi 

utilizado para comparação dos dois grupos independentes quanto à idade, 

IMC, tempo de duração do procedimento cirúrgico, peso de tecido 

mamário ressecado e índice de Sachinni. O teste exato de Fisher foi 

utilizado para a comparação entre os grupos quanto à ocorrência de 

infecção da ferida operatória.  

Para a análise foi utilizado o programa Bioestat 5.0 (Instituto 

Mamirauá, Belém – PA, Brasil, 2007). O nível de rejeição da hipótese de 

nulidade foi fixado em 5% (α≤ 0,05).  
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Todas as 124 pacientes concluíram o período de 30 dias de 

seguimento do estudo; não houve nenhuma perda ou exclusão. A figura 3 

apresenta o fluxo de pacientes no estudo (MOHER et al., 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 

Diagrama CONSORT do fluxo de pacientes no estudo (MOHER et al., 2010) 
 

 

Avaliadas para elegibilidade 
(n=200)  

Excluídas (n=76) 
♦   Não atenderam aos 
critérios de inclusão (n=76) 
♦   Recusaram participar (n=0) 

Analisadas (n=62) 
♦ Excluídas da análise (n=0) 

Perderam o seguimento (n=0) 
Descontinuaram a intervenção (n=0) 

Alocadas para o Grupo Placebo (n=62) 
♦ Receberam a intervenção (usaram 

placebo) (n=62) 
♦ Não receberam a intervenção (n=0) 

Perderam o seguimento (n=0) 
Descontinuaram a intervenção (n=0) 
 

Alocadas para o Grupo Antibiótico (n=62) 
♦ Receberam a intervenção (usaram 

antibiótico) (n=62) 
♦ Não receberam a intervenção (n=0) 
 

Analisadas (n=62) 
♦ Excluídas da análise (n=0) 
 

Alocação 

Randomizadas (n=124) 

Seleção 

Seguimento 

Análise 
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Uma paciente do grupo antibiótico apresentou infecção do sítio 

cirúrgico (ISC) no 12o pós-operatório, classificada como incisional 

superficial e tratada com ciprofloxacina 500mg de 12/12 horas por 7 dias, 

com remissão. 

A tabela 3 apresenta a comparação entre os grupos quanto à 

ocorrência de infecção do sítio cirúrgico.  

 

Tabela 3. Comparação entre os grupos Placebo e Antibiótico quanto 

à ocorrência de infecção do sítio cirúrgico (Teste exato de Fisher) 

 

Infecção 

 Grupo  

Total  Placebo  Antibiótico  

Sim  0  1  1 

Não  62  61  123 

Total  62  62  124 

p=1,000 
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A tabela 4 apresenta a comparação entre os grupos quanto à 

ocorrência de deiscências (sem necessidade de ressutura).  

 

 

Tabela 4 – Comparação entre os grupos Placebo e Antibiótico quanto à 

deiscência superficial da sutura, e infecção do sítio cirúrgico (Teste Exato 

de Fisher) 

 

Deiscência 

 Grupo  

Total  Placebo  Antibiótico  

Sim  6  2  8 

Não  56  60  116 

Total  62  62  124 

p=0,136 
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A hipertrofia mamária é uma condição prevalente em mulheres e 

comumente associada a vários níveis de morbidade, com sintomas físicos, 

sociais e psicológicos. Diversos autores demonstraram a efetividade da 

mamoplastia redutora no alívio destas questões (FREIRE et al., 2004; 

FREIRE et al., 2007; SIGURDSON et al., 2007, SABINO NETO et al., 

2008; SABINO NETO et al., 2012, LEWIN et al., 2015). Entretanto, 

intercorrências e complicações associadas ao procedimento podem ser 

prejuciais, como por exemplo, a infecção pós-operatória (BOWLER, 2002; 

XUE et al., 2012). 

A infecção do sítio cirúrgico (ISC) em mamoplastias é prejudicial, 

pois, além de permanência hospitalar prolongada e/ou necessidade de 

readmissão e reintervenção, pode gerar uma deformidade em um órgão 

com representatividade psicológica e fisiológica altamente impactante para 

a mulher, se tornando também motivo de preocupação para o cirurgião 

plástico (KOMPATSCHER et al., 2003; KERRIGAN & SLEZAK, 2013). 

Tradicionalmente, as feridas cirúrgicas são classificadas em limpa, 

potencialmente-contaminada, contaminada e infectada, levando em 

consideração a ausência de contaminação secundária ao acesso dos tratos 

respirarório, alimentar, genital e urinário nos dois primeiros subtipos e 

presença aguda ou crônica de qualquer tipo de contaminação, tecidos 

desvitalizados e perfurações viscerais nos demais (MANGRAM et al., 

1999) 

As mamoplastias classicamente se enquadram na primeira categoria, 

porém, há de se considerar a possibilidade de infecção advinda dos 

microorganismos presentes na pele e tecido mamário colonizados, pois 

estes podem apresentar um potencial invasivo, ao ponto de alguns autores 

sugerirem incluir as cirurgias das mamas na categoria “potencialmente 
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contaminadas”. (KOMPATSCHER et al., 2003; HARDWICKE, 

BECHAR, SKILLMAN, 2013) 

BARTSICH et al. (2011), comparando culturas de tecido mamário 

de três regiões (periareolar, sulco mamário e axillar), observaram 

crescimento bacteriano em todas as amostras, com predominancia de 

Staphylococcus coagulase-negativo, com o subtipo epidermidis em 42% 

dos casos. Esta bactéria Gram-positiva faz parte da flora normal da pele, 

podendo prosperar em muitas condições. A região periareolar apresentou 

uma concentração, em média, cinco vezes maior, comparada às outras. 

Esses achados vem ao encontro de outros estudos que verificaram os 

mesmos microorganismos predominantes na flora glandular e cutânea da 

região mamária (AHMADI, COHEN, SHAYANI, 2005; VEIGA et al., 

2012). 

No atual estudo não foram realizadas culturas de tecido mamário ou 

de pele, pelo fato da flora regional já estar bem estabelecida e comprovada 

conforme exposto anteriormente.  

A hipótese de que o tecido mamário representa ambiente 

potencialmente contaminado serviu como justificativa para a idéia do uso 

prolongado da profilaxia antibiótica, como forma de prevenção, evitando 

assim a proliferação dos microorganismos predominantes na microbiota 

deste sítio cirúrgico, o que poderia potencializar a invasão bacteriana e 

consequente infecção (MANGRAM et al., 1999; OLSEN et al., 2008; 

BERRIOS-TORRES et al., 2017). 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) é uma agência 

do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos que 

concentra a atenção nacional no desenvolvimento e emprego de prevenção 

e controle de moléstias, saúde ambiental, saúde ocupacional, enfermagem, 
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prevenção de acidentes e atividades de educação sanitária projetadas para 

aprimorar o bem-estar da população. O Sistema Nacional de Vigilância das 

Infecções Nosocomiais (NNIS) do CDC monitora as tendências relatadas 

em infecções nosocomiais em hospitais de cuidados intensivos dos EUA.  

Com base nos relatórios do sistema NNIS, a ISC representou 14% a 

16% de todas as infecções nosocomiais (MANGRAM et al., 1999). Dados 

mais recentes, publicados por MAGIL et al. (2014), decrevem uma taxa de 

21,8% de ISC em pacientes hospitalizados. 

A identificação da ISC envolve interpretação de achados clínicos e 

laboratoriais e é crucial que um programa de vigilância use definições que 

sejam consistentes e padronizadas; caso contrário, as taxas imprecisas serão 

computadas e relatadas, prejudicando sua real quantificação. Sendo assim, 

o sistema NNIS desenvolveu critérios de vigilância padronizados para a 

definição de ISC (HORAN et al., 1992; MANGRAM et al., 1999; 

BERRIOS-TORRES et al., 2017). Por tratar-se de literatura utilizada pela 

maioria dos epidemiologistas hospitalares e responsáveis por controle de 

infecção em todo o mundo, as diretrizes do CDC para classificação de ISC 

foram utilizadas no presente estudo. 

Em uma atualização a pesquisas anteriores realizadas nos anos 

setenta e oitenta, HAUCK & NOGAN (2010) contabilizaram as práticas 

relacionadas à antibioticoprofilaxia em um grupo de 910 cirurgiões 

plásticos da American Society of Plastic Surgeons para determinar as 

mudanças no uso de antibióticos em cirurgias plásticas limpas ao longo do 

tempo. Foi observado um aumento significante desta prática em todos os 

procedimentos (p=0,001). No caso específico de mamoplastias redutoras 

houve um aumento de 44% para 94% no número de cirurgiões plásticos 

que utilizaram a profilaxia em mais de 50% de suas pacientes, nos últimos 
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30 anos, apesar da evidência de que o uso generalizado de tais agentes 

ainda não tem valor plenamente comprovado. Em relação às consequências 

do uso indiscriminado de antibióticos para profilaxia operatória, AHMADI, 

COHEN, SHAYANI  (2005) destacaram, além das reações alérgicas, a 

supressão da flora natural, causando infecções bacterianas e fúngicas 

secundárias e também a resistência bacteriana, comprometendo tratamentos 

futuros.  

Além da morbidade e, por vezes, mortalidade relacionadas a ISC, 

destaca-se o impacto econômico, decorrente do prolongamento da 

hospitalização e reinternações, e da invalidez temporária do indivíduo. Este 

impacto torna as variações nas taxas de ISC um exemplo de indicador de 

desempenho de qualidade dos cuidados de saúde, representando até 25% 

dos custos totais com uma participação de 30 a 50% no orçamento anual da 

rede hospitalar (AHMADI, COHEN, SHAYANI, 2005; OWENS & 

STOESSEL, 2008; WEBER et al., 2008; HUMPHREYS et al., 2009; 

WEIGELT et al., 2010; LEWIN et al., 2015). 

As cefalosporinas de primeira geração são beta-lactâmicos de ação 

bactericida, indicadas na prevenção e eventual tratamento das complicações 

causadas por microorganismos Gram-positivos (WEBER et al., 2017). 

SARDIÑAS et al. (1995) compararam o uso de cefalotina e cefazolina na 

profilaxia de ISC, administradas na indução anestésica, em cirurgias limpas 

ou potencialmente contaminadas, não encontrando diferenças significantes 

quanto à eficácia de ambas para este objetivo. No presente estudo, a 

escolha da cefalotina foi embasada no protocolo de controle de infecções 

hospitalares praticado, na época da coleta, na instituição onde as cirurgias 

foram realizadas. O antibiótico era administrado na indução anestésica, em 

dosagem recomendada para profilaxia pré-operatória.  A cefalexina foi 
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utilizada como profilaxia prolongada, por ser praticada comumente para 

este fim nos ambulatórios da mesma instituição e estar presente nos estudos 

em que a manutenção da profilaxia foi estendida ao pós-operatório 

(THROCKMORTON et al., 2009; AHMADI, COHEN, SHAYANI, 2005; 

VEIGA-FILHO et al., 2010). Em relação à dose, foram seguidas as 

recomendações estabelecidas para efeito ideal, de forma profilática, na 

indução anestésica, apoiando os achados de CRAWFORD et al. (2016), 

que associaram o uso inadequado da dosagem a taxas significantemente 

maiores de ISC. 

As diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2016 para 

a prevenção de ISC preconizam que a infusão endovenosa de antibióticos 

profiláticos deve ser feita até 120 minutos antes da incisão. Entretanto, para 

antibióticos com meia-vida curta, como cefalosporinas e penicilinas, 

recomendam que a administração ocorra dentro dos 60 minutos que 

antecedem a incisão (ALLEGRANZI et al., 2016). Esta janela de 60 

minutos antes da cirurgia reflete a recomendação mais amplamente 

implementada (BRATZLER & HOUCK, 2005; BRATZLER et al., 2013; 

LEWIN et al., 2015). 

Para realizar uma comparação válida das incidências de ISC pós-

operatórias entre cirurgiões, hospitais ou ao longo do tempo, devem-se 

levar em consideração todas as variações nas patologias subjacentes dos 

pacientes, susceptibilidade bacteriana e estilo de vida (KOMPATSCHER et 

al., 2003).  

Em revisão sistemática e meta-análise, XUE et al. (2012) 

descreveram como fatores de risco significantes para ISC, em cirurgia 

mamária, a idade avançada (acima de 60 anos), hipertensão arterial 

sistêmica, obesidade, diabetes, a classificação para saúde física da 
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American Society of Anesthesiologists (ASA) maior ou igual a 3, cirurgia 

mamária prévia, radioterapia prévia, hematomas, seromas, sangramento 

intra-operatório, uso de drenos e colonização bacteriana dos mesmos, 

tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, experiência e habilidade da 

equipe cirúrgica e necroses teciduais. Outros estudos ainda destacam a 

obesidade, quimioterapia, duração da internação, uso de antibióticos ou 

outras infecções recentes (KOMPATSCHER et al., 2003; HUMPHREYS 

et al., 2009; XUE et al., 2012; LEWIN et al., 2015). 

Em mamoplastias redutoras, LEWIN et al. (2014) encontraram 

impacto siginificante do tabagismo (dobro do risco) como fator 

independente no aumento de ISC  e referiram ainda que obesidade, ASA 

maior ou igual a 2, grande volume mamário e grande volume de tecido 

ressecado contribuíram para aumento da ocorrência de ISC de forma 

combinada. SØRENSEN et al. (2002) reforçaram a idéia quanto ao 

tabagismo, justificando o fato desta prática causar algum nível de 

hipovolexia e hipóxia tecidual devido a alterações microvasculares e 

aumento da resposta inflamatória. Em revisões sistemáticas sobre o uso de 

nicotina em cirurgias plásticas, RINKER (2013) e KNOBLOCH et al. 

(2008) encontraram um aumento significante dos índices de necrose e ISC 

de pacientes formalmente tabagistas e ainda a redução deste risco com a 

suspensão do hábito quatro semanas antes do procedimento. A nicotina, o 

monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio e o óxido nítrico são os 

quatro componentes mais frequentemente implicados no prejuízo à 

cicatrização de feridas (RINKER, 2013). 

No presente estudo não foram incluídas mulheres que apresentavam 

fatores que, como os supra-citados, poderiam influenciar as taxas de ISC, 

visando homogeneizar a amostra e assim isolar o fator “uso de antibióticos 
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no pós-operatório”. Adicionalmente, os procedimentos pré e intra-

operatórios relacionados à prevenção de ISC foram padronizados nos dois 

grupos, incluindo o banho pré-operatório com antisséptico, antissepsia do 

campo operatório, uso de antibióticos na indução anestésica e por 24 horas, 

hemostasia, cuidados com descolamentos e manipulação de retalhos, 

suturas sem tensão, troca de luvas e uso de curativos estéreis (VEIGA et 

al., 2008; VEIGA et al., 2009; VEIGA-FILHO et al., 2010; VEIGA-

FILHO et al., 2012). As condições ambientais também foram observadas, 

incluindo temperatura e circulação da sala restrita aos membros da equipe.  

A experiência do cirurgião e a atenção da equipe aos cuidados 

preventivos também se comporta como risco possível para ISC. Uma 

pesquisa com quase 590 cirurgiões no Canadá revelou que 63% não 

adotavam as diretrizes recomendadas sobre banhos pré-operatórios, 

tricotomia e profilaxia antimicrobiana (DAVIS et al., 2008). A equipe 

cirúrgica que atuou nesta pesquisa, composta por residentes do serviço de 

cirurgia plástica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, da UNIVÁS, foi 

orientada pelo mesmo cirurgião plástico, com experiência em 

mamoplastias redutoras, reforçando a uniformidade dos tempos cirúrgicos, 

o que, segundo ROSENTHAL et al. (2009), contribui para o controle das 

taxas de ISC. 

A atual pesquisa apresentou taxa de ISC (0,8%) muito inferior ao 

observada na grande maioria dos estudos sobre ISC envolvendo 

mamoplastias redutoras (KOMPATSCHER et al., 2003; AHMADI, 

COHEN, SHAYANI, 2005; VEIGA-FILHO et al., 2010; HARDWICKE, 

BECHAR, SKILLMAN, 2013; SHORTT et al., 2014; LEWIN et al., 2015; 

VIEIRA et al., 2016; ZAPATA-COPETE, AGUILERA-MOSQUIRA, 

GARCÍA-PERDOMO, 2017). Uma possível causa seria a disparidade dos 
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critérios utilizados para diagnóstico de ISC presentes na literatura, 

diferentes dos propostos pelo CDC. Ainda, referente as estes critérios, 

DEGNIM et al. (2012) chamam a atenção para uma atualização, ocorrida 

em 2010, em que o CDC retira o diagnóstico de celulite, que se enquadra 

no sub-item “ISC diagnosticada pelo cirurgião ou médico assistente”, da 

lista referente à “infecção superficial do sítio cirúrgico”.  Essa alteração 

reduziu a incidência de ISC em quase três vezes na amostra analisada por 

esses autores (de 7,3 para 2,7%), que destacaram o impacto da 

subjetividade do sub-item como viés diagnóstico.  

Outro motivo poderia ser o tamanho da amostra ainda insuficiente 

para resultados mais expressivos. Porém, além do cálculo amostral ser 

embasado em estudo prévio sobre o assunto, o nível de significância de 5% 

com poder de teste de 80% foi julgado suficiente para a análise estatística e 

também pode-se observar valores semelhantes para este cálculo na 

literatura. Um poder de teste maior poderia implicar em um tamanho de 

amostra impraticável para um centro único. Assim, existe a perspectiva da 

realização de um estudo mais amplo e multicêntrico, com amostras 

maiores. 

O método aqui aplicado seguiu uma série de estudos que iniciaram 

com o uso de antissépticos em cirurgias mamárias, passando pela 

padronização de curativos e finalmente o uso de antibióticos. Em estudos 

prospectivos, VEIGA et al. (2009a) e VEIGA et al. (2009b) destacaram a 

efetividade do uso da clorexidina no banho pré-operatório e antissepsia do 

campo cirúrgico no controle da flora bacteriana cutânea. VEIGA-FILHO et 

al. (2010) verificaram uma maior taxa de ISC em pacientes submetidas a 

mamoplastia redutora sem antibioticoprofilaxia. Assim, o estudo atual 

objetivou a avaliação do uso de antibioticoprofilaxia estendida ao pós-
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operatório de sete dias, em pacientes que fizeram, em sua totalidade, uso 

per-operatório de cefalotina, vislumbrando, no futuro, outro estudo 

analisando o impacto da profilaxia em dose única versus manutenção por 

24h após o procedimento. 
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A administração de antibioticoprofilaxia pós-operatória 

por sete dias não influenciou as taxas de infecção do 

sítio cirúrgico após mamoplastias redutoras. 
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Apêndice 10: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do trabalho: “Antibióticos após mamoplastia redutora: ensaio clínico 

com randomização”  

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. 

 Durante a e o período em que estiverem internadas, todas as pacientes 

receberão antibiótico endovenoso. Ainda não está bem estabelecido na prática médica, 

se é necessário que a paciente continue tomando antibióticos após ter alta do hospital. 

Cada cirurgião prescreve ou não antibiótico com base em suas convicções e em sua 

experiência.  O objetivo deste estudo é avaliar se o uso de antibióticos após a alta 

hospitalar influencia ou não a ocorrência de infecção pós-operatória. Para isso, você 

receberá gratuitamente 28 cápsulas, devendo tomar uma a cada seis horas, durante sete 

dias. As cápsulas poderão conter antibiótico ou não (as que não contem antibiótico são 

chamadas de placebo). Entretanto, nem você nem seu cirurgião saberão quem está 

recebendo antibiótico e quem está recebendo placebo, isso será controlado por um outro 

pesquisador. 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. Você não corre riscos 

adicionais, uma vez que, em qualquer momento do estudo, se você apresentar qualquer 

sinal de infecção (febre, inchaço, vermelhidão, dor), deve entrar em contato com o Dr. 
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Edgard da Silva Garcia, (tel. (35) 984238876) e este a avaliará e prescreverá o 

tratamento indicado, inclusive com antibióticos, se necessário.  

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 nas taxas de infecção 

relacionada ao uso de antibióticos 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. 

Edgard da Silva Garcia, 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. 

A 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. 

As 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 a 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. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), a participante tem direito 

a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas.  
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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 " Antibioticos após mamoplastia 

redutora: ensaio clínico com randomização”. 

  Eu discuti com o Dr. Edgard da Silva Garcia 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 paciente/representante legal 

Data ___/___/___/ 

 

-------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha 

Data ___/___/___ 

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 11: Alocação das pacientes nos grupos gerada por sequência 
aleatória pelo software Bioestat 5.0 (Instituto Mamirauá, Brasil) 
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Apêndice 12: Protocolo de dados sociodemográficos e clínicos 
 

Protocolo de coleta de dados 

                                                                

1. Identificação: 

 
2. História  Patológica Pregressa: 

 
3. História Reprodutiva: 

 
4. Condições e Hábitos de Vida: 

 
                   5. Exames Laboratoriais: 

 
6. Exame Físico: 

 
                     

 PROTOCOLO Nº: _______________  Etnia: ________ Idade: _______ DN :_____/_____/_____  
Telefones:  _______________________________________________________________________  

Diabetes: sim(  ) não(  )  HAS: sim(  ) não(  ) Tireóide: Hipo(  ) Hiper(  ) não(  ) 
Outras morbidades:  _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Gestações: _____    Tipo de Parto: ____ Abortos: _____ Data do último Parto: _____   
Data da Última Menstruação: ______ Menopausa:  sim(  ) não(  ) 
 
 

Tabagismo: não(  ) sim(  ) Quantidade: ____________  Etilismo: não(  ) sim(  ) 
Medicações em uso: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Hb:_____ Ht:_____ Leucócitos: __________ Plaquetas:___________ Glicemia: _______ 
Uréia:_____ Creatinina:_____ INR:_____ TP:____%  
 

Altura:_______  Peso:_______  IMC:_______  
Medida  Direita      X:_____  Y:_____ Índice de Sacchini:________ 
Medida Esquerda   X:_____ Y:_____ Índice de Sacchini:________ 
Classificação Franco & Rebello: (    ) 1º Grau  (    ) 2º Grau  (    ) 3º Grau 
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7. Dados da mamoplastia 

                    Data:  _____/_____/_______ 

 
 

 

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: __________________________________________________________________ 

 

 

 

Tempo cirúrgico: ______min. 
Técnica(pedículo):_________________________________________________ 
Peso das peças (g): Direita ____________ Esquerda________________ 
Complicações: 
Seroma: sim( ) não( ) Hematoma: sim( ) não( ) Necrose: sim( ) não(  ) 
Local:____________________________ 
Outras 
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Anexo 1: Cápsulas fornecidas pela CIMED Indústria de Medicamentos 
Ltda 
 
 

 
 


