
 
 

HERALDO CARLOS BORGES INFORZATO  

 

 

 

 

 

 

FÁSCIA DE SCARPA NA FORMAÇÃO DO SEROMA      

EM ABDOMINOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA 

  
 

 

 

 

 

 

 

  Tese apresentada à Universidade Federal  

de São Paulo para obtenção do título de 

 doutor em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

                                                     São Paulo  

                                                             2017  



 
 

HERALDO CARLOS BORGES INFORZATO 

 

 

 

 

 

 

 

FÁSCIA DE SCARPA NA FORMAÇÃO DO SEROMA 

EM ABDOMINOPLASTIA PÓS BARIÁTRICA 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Profª. Drª. Lydia Masako Ferreira 

Coorientadores: Prof. Elvio Bueno Garcia 

                           Prof. Luís Antônio Rossetto  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            São Paulo 

                                                                2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inforzato, Heraldo Carlos Borges. 

Fáscia de Scarpa na formação do seroma em abdominoplastia pós 

bariátrica.  / Heraldo Carlos Borges Inforzato. -- São Paulo, 2017.  

XVI, 100f. 

        Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Paulo. Programa de Pós-           

Graduação em Cirurgia Translacional. 

Título em inglês: Does Scarpa fascia preservation prevent seroma 

formation in post-bariatric anchor-line abdominoplasty? 

1. Abdominoplastia. 2. Seroma. 3. Cirurgia Bariátrica. 4. Complicações 

pós-operatórias. 



 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIRURGIA TRANSLACIONAL  
 

 

 

Coordenador: Prof. Dr. Miguel Sabino Neto 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR:  Profª. Drª. Lydia Masako Ferreira 

COORIENTADORES: Prof. Elvio Bueno Garcia 

          Prof.  Luís Antônio Rossetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2017



 

Dedicatória 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 IV 

DEDICATÓRIA 

 

À esposa Andrea, às filhas Jessica, Carolina, Luiza e a neta Isabela, 

sempre presentes no meu jardim, eternas companheiras na travessia da 

vida. 

 

Aos meus pais, in memoriam, incansáveis educadores por transmitirem 

filosofia, sabedoria e me formarem para a vida. 

 

Tia Vera, segunda mãe, sempre presente em todas etapas da minha vida. 

 

 



 

Agradecimentos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 V 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Doutora LYDIA MASAKO FERREIRA, Doutorado em 

Cirurgia Plástica Reparadora - UNIFESP (1985), Livre Docência UNIFESP 

(1994), Professora Titular da Disciplina Cirurgia Plástica UNIFESP (desde 

1996), Coordenadora PPG Cirurgia Plástica UNIFESP (atual Cirurgia 

Translacional 1995-2010), Pesquisadora CNPq 1A (2013-2019) e 

Coordenadora Med III CAPES (2011 - 2018). Muito além do exemplo de 

sabedoria, capacidade, liderança, dedicação à ciência, a sua projeção 

intelectual nacional e internacionalmente, atingindo com plenitude os seus 

objetivos para o bem comum da sua comunidade científica, consegue, acima 

de tudo, compartilhar o seu entusiasmo em acreditar fielmente na pesquisa e 

no ensino acadêmico. Na sua essência contagia e fecunda o seu espírito 

científico de pesquisadora incansável aos seus alunos, e de saber extrair o 

melhor de cada um de nós. Por acreditar na minha pessoa e pela oportunidade 

O MEU ETERNO AGRADECIMENTO E PROFUNDO RESPEITO. 

Ao Professor Elvio Bueno Garcia, Professor Técnico Administrativo e 

Coordenador do Setor de Cirurgia Plástica Pós-Bariátrica da Universidade 

Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, Presidente da Regional 

São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coorientador por 

proporcionar a oportunidade de me ensinar e compartilhar sua experiência 

profissional e acadêmica, o seu empenho no incentivo ao meu início na 

atividade científica, pela sua sabedoria, amizade e orientações.  



 

Agradecimentos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 VI 

Ao Professor Luís Antônio Rossetto, Professor Colaborador da 

Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP-EPM, pela sua capacidade 

didática de ensino, pelas orientações, pela sua atenção, dedicação e amizade. 

Ao Professor Doutor Miguel Sabino Neto, Professor Adjunto e 

Coordenador do Setor de Reconstrução Mamária da UNIFESP-EPM, 

Coordenador atual da Pós-Graduação em Cirurgia Translacional EPM-

UNIFESP, sua capacidade de gestão, objetividade, seriedade, humildade em 

seus ensinamentos proporcionados ao longo deste convívio de agregação em 

torno de seus lógicos pensamentos em prol do bem comum de sua 

comunidade científica. 

Aos Professores (as) Drs. (as) Alfredo Gragnani Filho, An Wan 

Ching, Dulce Maria Fonseca Soares Martins, Fábio Xerfan Nahas, 

Helton Traber Castilho, Maria José Azevedo de Brito, Max Domingues 

Pereira, Regina Okamoto, Roberto Rudge Ramos, por compartilharem seus 

conhecimentos e ensinamentos ao longo do curso. 

À Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina 

por abrir as suas portas e deixar fluir a ciência existente das suas bases. 

A todos os Pós-Graduandos do Curso de Especialização e 

Aperfeiçoamento do Programa de Pós-Graduação da UNIFESP-EPM, pelos 

bons momentos e pela alegre convivência. 

Aos Funcionárias da Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP-

EPM, Marta, Sandra e Silvana pela paciência e colaboração. 



 

Agradecimentos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 VII 

Às Pacientes que participaram deste estudo, com contribuição 

anônima, fontes dos maiores ensinamentos e inspirações. Minha maior 

motivação e razão de minha dedicação profissional. 



 

Epígrafe 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ignorante afirma, o sábio 

duvida e o sensato reflete”. 

 

(Aristóteles)



 

Sumário 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

IX 
 

SUMÁRIO 

 

DEDICATÓRIA ................................................................................................... IV 

AGRADECIMENTO ........................................................................................... V 

EPÍGRAFE ........................................................................................................... VIII 

LISTAS ................................................................................................................. X 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIMBOLOS .................................................... XI 

RESUMO .............................................................................................................. XIII 

ABSTRACT ........................................................................................................... XV 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 1 

2 OBJETIVO .................................................................................................... 6 

3 LITERATURA .............................................................................................. 8 

4 MÉTODO ...................................................................................................... 30 

5 RESULTADOS ............................................................................................. 43 

6 DISCUSSÃO .................................................................................................. 51 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................... 67 

8 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 69 

NORMAS ADOTADAS ....................................................................................... 84 

APÊNDICE ........................................................................................................... 86 

ANEXO ................................................................................................................. 96 

 

 



 

Lista de Figuras 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

X 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Pré Operatório: Marcação inicial por manobras bidigitais da ressecção 

vertical e inferior do abdome ................................................................................... 

 

35 

  

Figura 2 - Pré operatório: Marcação da parte inferior do abdome ............................. 36 

  

Figura3 –  Ressecção dos retalhos do abdome........................................................... 37 

  

Figura 4 - Detalhe da ressecção da fáscia de Scarpa para plicatura dos músculos 

reto do abdome quando foi mantida ......................................................................... 

 

37 

  

Figura 5 - Regiões do abdome: epigastro, umbilical, hipogastro, fossa ilíaca direita 

(FID) e fossa ilíaca esquerda (FIE) ........................................................................... 

 

40 

  

Figura 6 - Ultrassonografia do seroma, como aneroide, sem grumos e sem debris   41 

  

Figura 7 – Grágico – Box-plot da quantidade drenada, segundo grupos p=0,03 ....... 49 

  

Figura 8 – Gráfico – Valores médios e os respectivos erros padrões do tempo de 

dreno, segundo grupos ............................................................................................. 

 

49 

  

Figura 9 – Gráfico – Box-plot do USG 20º PO (em ml) segundo grupos p=0,809. 50 

 

 



 

Lista de Abreviaturas e Símbolos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

XI 
 

LISTAS DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

 

% Porcentagem         

® Marca Registrada 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

DP Desvio padrão 

EPM Escola Paulista de Medicina 

EUA Estados Unidos da América 

FID Fossa Ilíaca Direita 

FIE Fossa Ilíaca Esquerda 

h Hora(s) 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFSO International Federation for the Surgery of Obesity and 

Metabolic Disorders - Obesidade e das Doenças Metabólicas 

IMC Índice de Massa Corpórea  

IV Intravenosa 

kg/m² Quilo por metro quadrado 

ml Mililitro 

n Número da casuística/amostra 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PO Pós-Operatório 

P1                    Período 1 

P2                   Período 2 

STP Suturas de Tensão Progressiva 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 



 

Lista de Abreviaturas e Símbolos 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

XII 
 

USG Ultrassonografia 

VO Via Oral 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 

______________________________________________________________



Resumo 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

XIV 

 

RESUMO 

Introdução: A abdominoplastia é a primeira opção cirúrgica para a correção 

de deformidades decorrentes de grandes perdas ponderais, tendo como 

principal complicação o seroma, que pode exigir várias punções percutâneas 

e, algumas vezes, resultar em pseudobursa. Objetivo: Avaliar a fáscia de 

Scarpa na formação do seroma nas abdominoplastias pós-bariátricas em 

âncora. Método: Realizou-se 46 abdominoplastias em ancora pós-

bariátricas, em pacientes do gênero feminino distribuídas, aleatoriamente, 

em dois grupos com 23 pacientes cada: Um grupo foi mantida a fáscia de 

Scarpa e outro grupo não foi mantida. As pacientes foram mantidas com 

dreno de sucção fechado até que o volume drenado fosse inferior a 30ml em 

24h. Investigou-se a presença de seroma com a ultrassonografia, em todas as 

pacientes no 20º dia pós-operatório, em cinco regiões da parede abdominal: 

Epigastrio, Umbilical, Hipogastrio, Fossa Ilíaca Direita, Fossa Ilíaca 

Esquerda. Considerou-se positivo para seroma quando existia volume 

líquido superior a 30ml. Resultados: Quando não foi preservada a fáscia, a 

média de drenagem foi de 428,9ml. Com a sua preservação, a média foi de 

249,1ml (p=0,003). Em relação ao tempo de permanência a média foi de 5,4 

dias quando não se preservou, e de 4,2 dias quando preservada (p=0,012). 

Quando retirada a fáscia, a média do volume do líquido, na ultrassonografia, 

foi de 21,6ml; quando preservada, obteve-se a média de 16,8ml (p=0,809). 

Conclusão: A manutenção da fáscia de Scarpa reduziu a quantidade drenada, 

o tempo de utilização do dreno, mas não reduziu a incidência de seroma. 

Palavras-chave: 1) Abdominoplastia; 2) Seroma; 3) Cirurgia Bariátrica; 4) 

Complicações pós-operatórias. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Post-bariatric abdominoplasty is the most sought-after 

surgery for the correction of deformities due to large weight losses. The main 

complication is the seroma, which may require several percutaneous 

punctures and sometimes results in pseudobursa. Objective: To evaluate the 

Scarpa fascia in the formation of the seroma in post-bariatric 

abdominoplasty. Methods: Forty-six female patients, post-bariatric surgery, 

were randomized in two groups of twenty-three patients, to perform 

abdominoplasty in anchor-line. In one of the groups the Scarpa fascia was 

maintained, and in the other group the Scarpa fascia was not maintained.  A 

closed suction drain was maintained in the patients until de volume drained 

was less than 30ml in 24h. For the investigation of the seroma, an 

ultrasonography was performed in all the patients in the 20th postoperative 

period, in five regions of the abdominal wall: Epigastric, Umbilical, 

Hypogastric, Right Iliac Fossa, Left Iliac Fossa. The liquid found to be 

greater than 30 ml was considered positive for seroma. Results: When the 

fascia was not preserved, the average drainage was 428.9ml, when it was 

conserved the mean was 249.1ml (p=0.003). Regarding the length of stay of 

the drain; the average was 5.4 days when it was not preserved, and it was 4.2 

days when preserved (p=0.012). When the fascia was removed the mean 

volume of the liquid on ultrasonography was 21.6 ml; when preserved the 

mean was 16.8ml (p=0.809).  Conclusion: The maintenance of the Scarpa 

fascia reduced the amount drained as well as the time of drainage use, but 

did not reduce the incidence of seroma. 

Keywords: 1. Abdominoplasty; 2. Seroma; 3. Bariatric Surgery; 4. 

Postoperative Complications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A incidência da obesidade mórbida tem aumentado, conforme dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. 

A Gastroplastia é tida como tratamento mais eficaz e duradouro. Esse 

tratamento promove grandes perdas ponderais, causando assim as 

deformidades corporais. (PORTAL BRASIL, 2017). 

Dentre as cirurgias de contorno corporal, GARCÍA-GARCÍA et al. 

(2014) e GIORDANO et al. (2014), constataram ser a abdominoplastia a 

primeira opção cirúrgica dos pacientes pós-bariátricos. 

A abdominoplastia em âncora, técnica também utilizada no tratamento 

do abdome após cirurgia bariátrica, iniciou-se com DELLON (1985) que, ao 

revisar a técnica de CASTAÑARES & GOETHEL (1967), propôs a técnica 

em flor de lis para grandes perdas ponderais. Novas abordagens foram 

propostas por COSTA, LANDECKER, MANTA (2004) e PERSICHETTI, 

SIMONE, SCUDERI (2005). 

A fáscia de Scarpa é uma camada fibromembranosa da parede 

abdominal aderida anteriormente à camada adiposa mais profunda, e 

inferiormente à fáscia do músculo reto do abdome. Possui limites anatômicos 

superior, inferior e laterais. Na parte superior, uma linha transversal 

imaginária na altura superior do umbigo; na parte inferior, a sínfise púbica; 

e, lateralmente, as fáscias musculares da parede abdominal 

(LANCEROTTO, STECCO, MACCHI, 2011). 
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As complicações decorrentes de uma abdominoplastia clássica 

compreendem seroma, hematoma, infecção, necrose de gordura e de pele, 

perda de sensibilidade, assim como embolia pulmonar e trombose (FARAH 

et al., 2004; STEWART et al., 2006; NEAMAN & HANSEN 2007; 

BUSSOLARO et al., 2010). 

O seroma foi a complicação mais frequente nas abdominoplastias 

realizadas em pacientes que apresentaram significante perda de peso, por 

meio de dieta ou de cirurgia bariátrica (FRACCALVIERI et al., 2007; 

GRIECO et al., 2015; CORREIA-GONÇALVES et al. 2017). É descrito 

como o acúmulo de líquido não infectado, com conteúdo exsudato 

inflamatório e posteriormente de características químicas semelhantes à linfa 

(ANDRADES & PRADO, 2007). É importante evitar o seu aparecimento, 

uma vez que requer múltiplas aspirações percutâneas, podendo, 

eventualmente, ocasionar a pseudobursa, decorrendo em deformidades da 

parede abdominal e assim levar a um novo procedimento cirúrgico (COSTA-

FERREIRA et al.,2013; SWANSON, 2016). 

A ultrassonografia (USG) é o método mais acessível e econômico para 

o diagnóstico de seroma após a abdominoplastia (STOCCHERO, 1993, 

MOHAMMAD, WARNKE, STAVRAKY, 1998; DI MARTINO et al., 

2010; DI MARTINO et al., 2015). 

Considerando-se ser o seroma a principal complicação, pesquisas foram 

desenvolvidas para evitar a sua formação, dentre as quais BAROUDI & 

FERREIRA (1998) que resgataram os pontos de adesão e utilizaram entre o 

retalho abdominal e o plano músculo aponeurótico. Esta tática foi 
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posteriormente estudada por NAHAS, FERREIRA, GHELFOND (2007), 

em estudo prospectivo, submeteram 21 pacientes à abdominoplastia com 

pontos de adesão e utilizaram a ultrassonografia realizada entre o 15º e 18º 

PO, para mensurar a existência de líquido entre a parede abdominal e a fáscia 

dos músculos reto do abdome, constatando que reduzia a incidência de 

seroma. 

KHAN (2012), em estudo retrospectivo, pesquisou três diferentes 

táticas em abdominoplastia: (a) Sem pontos de adesão; (b) Com pontos de 

adesão; e (c) Descolamento limitado com pontos de adesão, sugerindo ser 

essa a apresentar a menor incidência de seroma.  

LE LOUARN (1996), em estudo retrospectivo, associou, pela primeira 

vez, a manutenção da fáscia de Scarpa a incidência de seroma nas 

abdominoplastias, sugerindo que, ao preservá-la, esta foi menor. 

SALDANHA et al. (2009), em estudo retrospectivo, descreveram uma 

tática de abdominoplastia preservando a fáscia de Scarpa, sugerindo que esse 

procedimento obtinha um contorno corporal mais harmônico, sendo um 

método seguro. Compararam, ainda, a tática descrita com a tradicional, 

observando redução da incidência do seroma de 60% para 0,4%. 

Em recente revisão sistemática com meta análise em abdominoplastia, 

ARDEHALI & FIORENTINO (2017) e SERETIS et al. (2017) 

demonstraram que a preservação da fáscia de Scarpa, ou uso de suturas com 

tensão progressiva, preveniram a formação de seroma. 
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 Considerando que o seroma é a principal complicação da 

abdominoplastia após a cirurgia bariátrica, e que na busca bibliográfica não 

foi encontrado nenhum estudo que relacionasse bem como, de acordo com a 

pesquisa realizada, não foi encontrado nenhum estudo que relacionasse o 

seroma à preservação ou não da fáscia de Scarpa nas abdominoplastias em 

âncora, optou-se pela realização deste.  
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2. OBJETIVO 

 

 

 

 

 

Avaliar a preservação da fáscia de Scarpa na 

formação do seroma em pacientes submetidas à 

abdominoplastia após cirurgia bariátrica. 
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3. LITERATURA 

 

CASTAÑARES & GOETHEL (1967) foram os primeiros a questionar 

a sobra de pele na região superior da parede abdominal, nos abdomens com 

grande excesso de pele, associaram uma incisão vertical combinada com 

uma horizontal, fato esse que melhorava a sobra de pele na parede 

abdominal. 

DELLON (1985) propôs a técnica de abdominoplastia em flor de lis 

para os pacientes obesos que apresentavam grandes perdas ponderais e, 

consequentemente, grandes sobras de pele tanto no sentido vertical como no 

horizontal. 

LE LOUARN (1996), em estudo retrospectivo, propôs, pela primeira 

vez na literatura médica, manter-se a fáscia de Scarpa aderida à aponeurose 

dos músculos reto do abdome na abdominoplastia com lipoaspiração. 

Submeteu, desde 1989, 65 pacientes a esse procedimento e observou que 

nenhum apresentou seroma. 

BAROUDI & FERREIRA (1998), em estudo retrospectivo, resgataram 

a tática dos pontos de adesão com fios absorvíveis entre o retalho da 

abdominoplastia e a aponeurose da musculatura abdominal, para diminuir o 

espaço morto, cuja distância entre si era de cinco centímetros. Inseriram 

dreno em todas as pacientes e não constataram aparecimento de seroma em 

130 pacientes, observadas em cinco anos. 

POLLOCK & POLLOCK (2000), em estudo retrospectivo, utilizaram 

suturas com tensão progressivas (STP) no fechamento das abdominoplastias 
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em 65 pacientes acompanhados por 18 meses. A tensão empregada nessas 

suturas sofria redução gradual, sem utilização de dreno. Os pacientes não 

apresentaram hematoma, seroma ou necrose de retalhos. 

NURKIM et al. (2002), em estudo prospectivo randomizado, avaliaram 

69 pacientes submetidas à abdominoplastia e divididos em três grupos: 

Grupo I (n=24), em que se utilizou dreno de látex (Penrose®); Grupo II 

(n=24), em que se utilizou dreno rígido de sucção (Portovac® ou similar); e 

Grupo III (n=21), em que não foram usados drenos. Descreveram as 

indicações e a tática cirúrgica empregada em sua casuística e compararam 

seus resultados com dados presentes na literatura. Concluíram que os drenos 

de sucção realizaram prevenção na formação dos hematomas e seromas, por 

meio de drenagem ativa prolongada, sem elevar o índice de complicações 

comparando-se à ausência de drenos ou uso de drenos de capilaridade. 

COSTA, LANDECKER, MANTA (2004) desenvolveram a técnica em 

âncora utilizada nas abdominoplastias dos pacientes após grande perda 

ponderal pós-gastroplastia. 

PERSICHETTI, SIMONE, SCUDERI (2005) descreveram técnica em 

âncora empregada em abdomes após grande perda ponderal. Alertaram para 

as regiões de Huger, principalmente quanto a manter a terceira região na 

dissecção dos retalhos laterais, para preservar o suprimento vascular 

evitando-se, assim, a necrose de pele. 
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MATARASSO, SWIFT, RANKIN et al. (2006) analisaram as 

estatísticas da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica nos últimos sete 

anos a partir de 2004 e observaram aumento de 344% em abdominoplastias, 

bem como que, desde 1977, não se constatava tanto aumento do número 

desse procedimento. Apesar de serem acrescentadas várias técnicas nesse 

período, inclusive a lipoaspiração, o índice de complicações locais e 

sistêmicas permaneceram os mesmos.  

STEWART et al. (2006), em estudo retrospectivo no período de 1997 

a 2001, estudaram as complicações em 278 abdominoplastias, sendo que 

75% foram submetidos à abdominoplastia total, bem como 23% à 

miniabdominoplastia. O seroma representou cinco por cento das 

complicações, seguido pelos três por cento do hematoma. 

ESPINOSA-DE-LOS MONTEROS et al. (2006), em estudo 

retrospectivo, avaliaram 60 pacientes submetidos à lipoaspiração associada 

à abdominoplastia com preservação da fáscia de Scarpa em pacientes pós-

bariátricos. Utilizaram dreno de sucção, somente sendo retirado quando o 

débito foi inferior a 30ml. Sugeriram realizar a lipoaspiração antes da 

abdominoplastia; pois, proporcionou resultado estético melhor e não 

aumentou a ocorrência de complicações. 

KIM & STEVENSON (2006), em estudo retrospectivo com 118 

pacientes submetidos à abdominoplastia associada ou não à lipoaspiração 

dos flancos, realizaram a associação de dados como idade, IMC, e analisaram 

a ocorrência de seroma. Sugeriram que a lipoaspiração associada à 
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abdominoplastia não interferia no aumento do seroma; porém, o sobrepeso e 

a obesidade predispunham o seu aumento.  

ANDRADES et al. (2007) desenvolveram um estudo prospectivo 

randomizado em 60 pacientes do gênero feminino divididos em quatro 

grupos de abdominoplastias. O Grupo I (Grupo controle, não utilizou dreno 

de sucção e nem suturas tensão progressivas de POLLOCK & POLLOCK 

(2000), Grupo 2 (somente o uso de STP), Grupo 3 (só o uso do dreno de 

sucção) e Grupo 4 (suturas de tensão progressivas e uso de dreno de sucção). 

O dreno foi deixado em todos os grupos por sete dias. A ultrassonografia 

(USG) foi realizada entre o 10º PO e o 12º PO. Estabeleceram o valor de 

80ml como limite máximo para tratamento conservador, sem prejuízos 

estéticos; acima desse valor, deveria ser aspirado. A proposta do estudo foi 

a de avaliar a capacidade de redução da STP e compará-los com ou sem o 

uso desses drenos. Concluíram que houve incremento do tempo cirúrgico e 

diminuição do débito do dreno em pacientes submetidos ao STP. Não houve 

vantagens quando utilizada a combinação de ambos os métodos (STP e 

drenos). Contudo, ocorreu incremento das complicações quando um dos 

métodos não foi utilizado. A utilização da sutura de tensão progressiva, 

dreno ou a utilização de ambos, apresentaram a mesma incidência de seroma. 

ANDRADES & PRADO (2007) estudaram a composição química do 

seroma e constataram que era semelhante ao de um exsudato inflamatório, 

quando da sua formação e adquiriu, gradativamente, características 

semelhantes à linfa. 
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FRACCALVIERI et al. (2007), em estudo retrospectivo, com 117 

abdominoplastias em pacientes pós-bariátricos, com IMC inferior a 30kg/m2. 

Verificaram que a abdominoplastia foi a cirurgia mais desejada pelas 

pacientes com grandes perdas ponderais, após a gastroplastia. Descreveram 

as complicações (seroma, anemia, deiscência de sutura, hematoma, infecção 

de parede, entre outros) nas abdominoplastias posteriormente à grande perda 

ponderal, apresentaram índice de complicação mais elevada que as 

abdominoplastias, sendo o seroma a de maior incidência. Mencionaram que 

a abdominoplastia em pacientes pós-bariátricos, aparentemente, foi um 

procedimento simples, embora apresentassem maiores complicações 

cirúrgicas quando comparadas às abdominoplastias em pacientes não pós-

bariátricos.  

NAHAS, FERREIRA, GHELFOND (2007), em estudo prospectivo, 

realizaram pesquisa com 21 pacientes do gênero feminino submetidas à 

abdominoplastia e ao quilting sutures (pontos dados entre o retalho 

abdominal e a bainha anterior dos músculos reto do abdome), e não foi feita 

a lipoaspiração. A USG foi realizada entre o 15º PO e o 18º PO para verificar 

a presença de seroma. Concluíram que o seroma foi a principal complicação, 

ocorrendo entre o 10º PO e o 20º PO. Consideraram, ainda, o débito de 20ml 

como limite para o tratamento conservador, bem como que a técnica de 

quilting sutures mostrou-se eficiente na prevenção de seroma.  

NEAMAN & HANSEN (2007) realizaram estudo retrospectivo de 206 

pacientes, sendo 194 pacientes do gênero feminino e 12 do gênero 

masculino. Observaram 37,4% de complicações e constataram ser o seroma 

a complicação mais comum (17,4%). Os pacientes obesos apresentaram 
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maior risco de complicação. Todos utilizaram dreno que somente foi retirado 

quando o volume da drenagem foi inferior a 50ml em 24h. 

SHERMAK, ROTELLINI-COLTVET, CHANG (2008) realizaram 

estudo retrospectivo de 222 pacientes submetidos à cirurgia de contorno 

corporal após grande perda de massa corporal, sendo 187 genero feminino e 

35 genero masculino. Os fatores analisados foram idade, gênero, condições 

médicas, peso da pele excisada e a cirurgia realizada. Estabeleceram o valor 

entre 50ml e 30ml para a retirada do dreno de sucção negativa, mas 

ressaltaram que o ideal seria inferior a 30ml. Sugeriram que o peso da pele, 

excisada no ato cirúrgico, representou o maior fator de risco para o seroma, 

de acordo com a análise comparativa entre os fatores mencionados e a 

presença de seroma. 

MITCHELL et al. (2008) estudaram o desejo das cirurgias de contorno 

corporal em pacientes submetidas à gastroplastia. Setenta pacientes 

responderam ao questionário postado em correio. A abdominoplastia 

representou 24,3%, seguida da mastoplastia com 8,6% e suspensão da coxa 

com 7,1%. A maioria das pacientes apresentou desejo de cirurgia em 

diversas áreas do corpo, não apenas em um local. 

ORPHEU et al. (2009) avaliaram o desejo da preferência da primeira 

cirurgia, durante três anos, em pacientes submetidos à gastroplastia com 

grande perda corporal em hospital público. A abdominoplastia foi a mais 

solicitada, seguida da mastoplastia e a cirurgia de suspensão das coxas. 

ROSSETTO et al. (2009), em estudo prospectivo e consecutivo, 

pesquisaram o efeito dos pontos de adesão na área doadora do retalho 
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músculo fasciocutâneo transverso do reto abdominal (TRAM), na 

reconstrução de mama e constataram a diminuição do volume drenado, 

tempo de permanência dos drenos, e redução das complicações naqueles 

pacientes em que foram utilizados esses pontos. 

ANTONETTI & ANTONETTI (2010) fizeram estudo retrospectivo em 

516 pacientes submetidos à abdominoplastia associada à lipoaspiração entre 

1980 e 2008. Utilizaram as seguintes variáveis: permanência hospitalar 

(internado ou ambulatorial), utilização de dreno e suturas progressivas para 

analisar a formação de seroma. Sugeriram que a abdominoplastia poderia ser 

realizada concomitante à lipoaspiração, quando da utilização da sutura de 

tensão progressiva sem a utilização do dreno, pois os pacientes apresentaram 

redução das complicações, bem como diminuição da formação do seroma. 

BEER & WALLNER (2010) realizaram 60 abdominoplastias e 

dividiram em dois grupos de 30, no primeiro os pacientes permaneceram 24h 

em repouso no leito e no segundo 48h. Todos os pacientes utilizaram 

heparina de baixo peso para prevenção de tromboembolismo, receberam 

bandagem restritiva no abdome, utilizaram dreno que somente foi retirado 

quando a drenagem foi inferior a 20ml. Enquanto no Grupo 1 a incidência 

de seroma foi de 13%, no Grupo 2 foi de 0%. 

CAVALCANTE (2010), em estudo prospectivo com 22 pacientes, 

analisou gênero, idade, IMC pré-gastroplastia, pré-abdominoplastia, perda 

de peso, tempo de internação, tempo e volume total de drenagem pós-

operatório, peso da peça cirúrgica, tempo cirúrgico, classificação de risco 

cirúrgico, tipo da abdominoplastia realizada, entre outros. Obteve 30% de 
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seroma, 23% de deiscência, 15% hematoma, 8% de necrose de retalho, 8% 

de necrose do umbigo, 8% de complicações pulmonares, 8% de anemia pós-

operatória. Concluiu que a complicação mais frequente da abdominoplastia 

foi o seroma, e atribuiu ao IMC superior a 35kg/m² no pré-operatório, 

presença de hérnias ventrais e doenças clínicas de difícil controle, os fatores 

de maior índice de complicações, bem como os resultados estéticos 

insatisfatórios. 

COSTA-FERREIRA et al. (2010), em estudo prospectivo, verificaram 

a formação de seroma em 208 pacientes, divididos em dois grupos: (a) 143 

pacientes não mantiveram a fáscia de Scarpa; (b) 65 preservaram a fáscia. 

Todos utilizaram dreno, esse foi retirado quando o volume do débito foi 

menor ou igual a 30ml em 24 h.  Concluíram que a manutenção da fáscia de 

Scarpa obteve média de redução do volume total drenado acima de 50%, 

bem como houve redução na média do tempo de remoção do dreno em dois 

dias. 

DI MARTINO et al. (2010), compararam a formação de seroma em 

pacientes submetidos à abdominoplastia, com ou sem o uso de pontos de 

adesão e lipoabdominoplastia. Cinquenta e oito pacientes do gênero 

feminino foram divididos em três grupos e submetidos a um dos seguintes 

procedimentos: Grupo A (21 pacientes), abdominoplastia sem pontos de 

adesão; Grupo B (17 pacientes), abdominoplastia com pontos de adesão; e 

Grupo C (20 vinte pacientes) lipoabdominoplastia. Para investigar a 

formação de seroma, USG abdominal em cinco regiões da parede abdominal 

(epigástrio, umbilical, hipogástrio, fossas ilíacas direita e esquerda), em dois 

períodos PO (P1 entre os dias 11 e 14 de PO; e P2, entre os dias 18 e 21 de 
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PO). Estabeleceram o volume de 20ml como o máximo para tratamento 

conservador. O índice de formação de seroma, tanto no P1 quanto no P2 foi 

significativamente maior no grupo A. Observaram que no Grupo A no P1, 

as regiões da fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda desenvolveram as 

maiores coleções. O Grupo B, não apresentou diferenças significativas em 

relação às coleções líquidas, entre as cinco regiões de estudo, tanto a P1 

quanto P2. Os pontos de adesão nas abdominoplastias e as 

lipoabdominoplastias foram eficazes para a prevenção do seroma em 

comparação com as sem pontos. 

FANG, LIN, MUSTOE (2010), em estudo retrospectivo com 202 

pacientes submetidos à abdominoplastia com lipoaspiração, criaram um 

grupo com a fáscia de Scarpa e outro sem a fáscia. Estabeleceram o débito 

do dreno menor que 30 ml em 24h para a sua retirada. O grupo com a fáscia 

sugeriu redução significativa do tempo para a retirada do dreno, e também 

na formação de seroma.  

BOGGIO, ALMEIDA, BAROUDI (2011) operaram 115 pacientes 

submetidos à cirurgia plástica do contorno corporal, com o uso dos pontos 

de adesão comparados com um grupo de 39 pacientes submetidos à mesma 

cirurgia com o uso de drenagem aspirativa, em que o dreno permaneceu até 

que o volume drenado fosse menor de 30ml em 24h. Um (2,5%) paciente foi 

submetido à miniabdominoplastia, dez (25%) à abdominoplastia tipo 

transversal baixa e dois (5%) à abdominoplastia em flor de lis; 16 (41%) 

cirurgias foram associadas à lipoaspiração dos flancos e dorso e dez (25%), 

à mamoplastia. Ao compararem os grupos notaram que o uso dos pontos de 

adesão é um método mais eficiente para reduzir as complicações como 
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seroma, hematoma, deiscências de sutura, cicatrizes mais alargadas bem 

como mal posicionadas, e proporcionava aos pacientes um retorno mais 

rápido ao trabalho. 

NAJERA et al. (2011), em estudo retrospectivo de coorte, submeteram 

200 pacientes à abdominoplastia com uso de dreno no pós-operatório. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos: 125 com lipoaspiração dos 

flancos; 75 sem lipoaspiração. No grupo abdominoplastia 16% apresentaram 

formação de seroma. No grupo com lipoaspiração 31,2% apresentaram 

formação de seroma. Relataram que o grupo de abdominoplastia com a 

lipoaspiração apresentou maior risco na formação de seroma, assim como os 

pacientes com sobrepeso. 

VAN DER BEEK, VAN DER MOLEN, VAN RAMSHORST (2011) 

citaram que a cirurgia do contorno corporal vinha aumentando, devido ao 

acréscimo da obesidade no mundo, tendo como consequência a cirurgia 

bariátrica, em que a abdominoplastia foi a de maior incidência (61%), 

seguida da mamoplastia (25%). Enfatizaram, ainda, a importância da 

estabilização do peso próximo ao normal, para evitar riscos de complicação. 

BERCIAL et al. (2012), em estudo prospectivo e randomizado, 

avaliaram qual seria a melhor estratégia entre o uso de dreno, os pontos de 

adesão, ou selante de fibrina para evitar a formação de seroma em 

abdominoplastias. Utilizaram a USG no 15º e 30º PO, para mensurar o 

volume de seroma na parede abdominal. Concluíram que os pontos de adesão 

reduziram consideravelmente a formação de seroma, quando comparado ao 
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uso do dreno, sendo que o grupo de selante de fibrina apresentou o pior 

resultado estatístico. 

KHAN (2012) realizou estudo retrospectivo com 121 pacientes 

divididos em Grupo A com 53 pacientes submetidos à abdominoplastia com 

lipoaspiração de flancos; Grupo B com 24 pacientes submetidos à 

abdominoplastia e à lipoaspiração de flancos e os progressivos pontos de 

adesão, e Grupo C com 44 pacientes submetidas à abdominoplastia com 

descolamento supraumbilical limitado e associado aos pontos de adesão, 

bem como a lipoaspiração na parede abdominal e nos flancos. Os resultados 

demonstraram que a formação do seroma em abdominoplastias com 

lipoaspiração foi diretamente proporcional ao descolamento, e a 

disponibilidade do espaço morto. Quando os pontos de adesão foram 

combinados com descolamentos limitados, o risco de seroma foi 

praticamente eliminado, enquanto no Grupo B a incidência de seroma foi de 

7,7%. A Lipoaspiração não contribuiu para o aumento dessa complicação. 

Quando os pontos de adesão foram combinados com descolamentos 

limitados, a incidência de seroma foi de zero por cento. Enquanto a 

lipoaspiração pareceu contribuir em sua formação. 

KOLLER & HINTRINGER (2012), em estudo prospectivo com 50 

pacientes distribuídos em dois grupos (com e sem preservação da fáscia de 

Scarpa), acompanharam os pacientes clinicamente, sendo a USG realizada 

por um radiologista no 14º PO em 18 pacientes de cada grupo, dentre os 

quais, 12 apresentaram coleção assintomática de líquido; o grupo sem 

preservação da fáscia 22ml e quando se manteve a fáscia observaram, 
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aproximadamente, 20ml. Concluíram parecer haver uma diminuição da 

incidência de seroma, no grupo no qual a fáscia foi mantida. 

LEE et al. (2012), em estudo retrospectivo, analisaram 65 

abdominoplastias pós-bariátricas durante 16 meses, que foram distribuídos 

em dois grupos: (a) Com uso de selante de fibrina; (b) Sem uso do selante de 

fibrina para aderência dos retalhos. Relataram que houve 9,1% de seroma no 

grupo que recebeu a cola de fibrina, enquanto no grupo que não recebeu 

houve 28,1%. 

COSTA-FERREIRA et al. (2013) realizaram um estudo prospectivo, 

randomizado em centro único com quatro cirurgiões. Os pacientes foram 

divididos em dois grupos de 80 pacientes, no Grupo A foram submetidos à 

abdominoplastia clássica e no Grupo B a mesma abdominoplastia, mas 

preservando a fáscia de Scarpa com a camada profunda de tecido adiposo na 

região infraumbilical. Os resultados mostraram a inexistência de diferença 

entre o resultado estético, bem como as outras complicações com exceção 

do seroma. Houve diminuição de 65,5% do total da drenagem, a retirada do 

dreno ocorreu em média 3,29 dias e 86,7% na redução do seroma quando se 

manteve a fáscia. No grupo A a média de retirada do dreno foi de 6,24 dias 

e o débito estabelecido para a retirada foi <30 ml em 24 horas. 

SKILLMAN et al. (2014), em estudo prospectivo não randomizado, 

com 90 pacientes, sendo 85 do gênero feminino e cinco do gênero masculino, 

divididos em dois grupos: (a) 30 pacientes com as perfurantes ligadas ou 

suturadas; (b) 60 pacientes com uso de eletrocoagulação. Todos foram 

submetidos à abdominoplastia, relacionando os procedimentos à formação 
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de seroma. Clinicamente, o seroma ocorreu em quatro dentre os 60 pacientes 

com as perfurantes ligadas, enquanto que no grupo da eletrocoagulação dez 

entre os 30 pacientes apresentaram seroma. 

COSTA-FERREIRA et al. (2014), em estudo prospectivo não 

randomizado, analisaram 41 fragmentos do retalho retirado da 

abdominoplastia para análise macroscópica, e respectiva mensuração das 

camadas superficial e profunda das peças; realizou-se, ainda, análise 

histológica com um fragmento de espessura total da parede abdominal, sendo 

fixado em formol tamponado a dez por cento. Após imersão em parafina foi 

corado com hematoxilina-eosina e analisado em microscópico. Os resultados 

demonstraram uma estrutura trilaminar da parede abdominal composta por 

um compartimento superficial, seguida da fáscia de Scarpa e da camada de 

tecido adiposo. A presença da fáscia de Scarpa independeu da espessura do 

tecido adiposo. 

GIORDANO et al. (2014) estudaram o desejo da cirurgia do contorno 

corporal após a cirurgia bariátrica, comparando-as às características 

demográficas dos pacientes. Trezentos e sessenta pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica, há mais de um ano, foram avaliados. A maioria 

apresentou interesse na abdominoplastia (62,2%), seguido da 

dermolipectomia dos braços (37,6%). Os maiores interesses nas correções 

foram de mulheres jovens, com significativa perda de peso. 

HURVITZ et al. (2014), em estudo de medicina baseada em evidência 

sobre abdominoplastia, realizaram pesquisa dos artigos extraídos do Pub 

Med com ênfase na avaliação pré-operatória, antibioticoterapia, profilaxia 
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da trombose venosa profunda, anestesia, analgesia, tabagismo, fenômenos 

tromboembólicos, obesidade, diabetes, seroma, IMC, lipoaspiração, pontos 

de adesão, infecção e embolia pulmonar. Os critérios de escolha de artigos 

consideraram somente aqueles em inglês, avaliados e escolhidos de acordo 

com a escala de evidência da Sociedade Americana dos Cirurgiões Plásticos. 

Salientaram que o limite máximo do IMC deveria ser de 30kg/m2, bem como 

confirmada a ausência de tabagismo há, pelo menos, quatro semanas para 

evitar complicação. As hipóteses da causa do seroma, após a 

abdominoplastia, incluíram as rupturas dos vasos linfáticos e vasculares, o 

atrito entre a fáscia muscular e o retalho abdominal, a formação do espaço 

morto e a produção de mediadores químicos. Concluíram que a preservação 

da fáscia de Scarpa, as suturas de tensão progressiva e utilização do dreno de 

sucção preveniram a formação de seroma. 

MARSH et al. (2015), em ensaio clínico prospectivo randomizado, 

analisaram 102 abdominoplastias, concluindo que o uso do bisturi elétrico 

na abdominoplastia para a dissecção dos retalhos não interferia na formação 

de seroma. Ademais, a realização concomitante da lipoaspiração aumentou 

o risco de ocorrer o seroma.  

VALENÇA-FILIPE et al. (2015), em estudo prospectivo não 

randomizado, avaliaram 119 pacientes submetidos à abdominoplastia, sendo 

divididos em dois grupos (com e sem uso de bisturi elétrico para dissecção 

do retalho abdominal). Constataram maior incidência de seroma quando o 

bisturi elétrico era utilizado para dissecção do retalho, e desaconselharam o 

seu uso. 
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PILONE et al. (2015), em ensaio clínico prospectivo randomizado, 

pesquisaram o uso da cola de fibrina na formação de seroma. A casuística 

foi composta de 30 pacientes pós-bariátricos submetidos à 

lipoabdominoplastia circular, sendo divididos em Grupo A composto por 15 

pacientes que não usaram cola de fibrina para a aderência do retalho, e o 

Grupo B composto por 15 pacientes que usaram a cola de fibrina com baixa 

concentração de trombina entre a superfície da fáscia do abdome e a parede 

abdominal. Em nenhum dos grupos o dreno foi utilizado. Manteve-se, ainda, 

a homogeneidade dos grupos por idade, IMC, bem como os gêneros 

feminino e masculino. Todos os pacientes realizaram a USG no 15º dia. 

Concluíram que o uso da cola de fibrina reduziu a incidência de seroma. 

ANGRISANI et al (2015) baseado em dados de uma pesquisa global 

publicado em 1998 da Federação Internacional da Cirurgia da Obesidade e 

das Doenças Metabólicas(IFSO)seguido de outras publicações 2009,2011, e 

2012 da (IFSO), relataram uma visão global da cirurgia bariátrica em 2013 

e constataram aumento desse procedimento em todo o mundo. 

 

GRIECO et al. (2015), em estudo retrospectivo, analisaram 

complicações em abdominoplastias pós-bariátricas. Operaram 25 pacientes 

que perderam entre 15kg e 47kg. No pós-operatório todos os pacientes 

usaram o dreno, retirado quando o débito foi inferior a 30ml. Das 

complicações, o seroma foi o mais frequente com 36%. 

SFORZA et al. (2015), em estudo retrospectivo, avaliaram a efetividade 

dos pontos de adesão na prevenção de seroma de 414 lipoabdominoplastias, 

divididas em três grupos; o primeiro (100 pacientes) consistia em 
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abdominoplastia clássica sem pontos de adesão com colocação de dois 

drenos; o segundo (226 pacientes) que variou de 9 a 15 pontos de adesão e 

dois drenos; e o terceiro (88 pacientes oriundos do segundo grupo) com o 

mesmo procedimento, porém com utilização de somente um dreno. 

Sugeriram que, com a utilização dos pontos, houve significativa redução da 

formação de seroma. 

LIEVAIN et al. (2015), em estudo retrospectivo, citaram o aumento da 

procura pela cirurgia plástica por pacientes pós-gastroplastia na França. 

Submeteram 238 pacientes à abdominoplastia pós e não pós-bariátrica. 

Dividiram em dois grupos de ambos os gêneros: Grupo A 114 pós-bariátricos 

e o Grupo B 124 não pós-bariátricos. Houve maior índice de complicação no 

Grupo A 55,3% contra 26,6% no B. A maior foi o seroma e linforreia 25,4% 

no Grupo A contra 13,7% do B. 

DI MARTINO et al. (2015) estudaram a evolução natural do seroma 

nas abdominoplastias em 21 pacientes, utilizaram dreno e removeram 

quando a quantidade drenada foi inferior a 40ml em 24h. A USG foi 

realizada no 4º, 11º, 18º, 25º e 32º dias de pós-operatório. A incidência de 

seroma foi 4,8% no 4º PO, 38,1% no 11º PO, 33,3% no 18º PO, 23,8% no 

25º PO e 19% no 32º PO. Foi utilizado o valor de 20ml na USG como 

positividade para seroma. Salientaram que o volume do seroma aumentou 

progressivamente do 4º PO até 25º PO, decrescendo em volume no 32º PO. 

FRIEDMAN et al. (2015) estudaram a anatomia do sistema linfático da 

parede anterior do abdome em 15 fragmentos de tecidos provenientes do 

tecido retirado da abdominoplastia de cinco pacientes. Os cortes histológicos 
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foram corados com hematoxilina e eosina, marcadores CD 31 e D2-40. Os 

linfáticos foram observados na derme, fáscia superficial, tecido areolar 

frouxo, mas não na camada superficial ou profunda da gordura. A maior 

concentração foi na derme (média 82,6%), na fáscia de Scarpa média de 

9,4% e no tecido areolar frouxo, situado abaixo dessa fáscia, 7,9% na média. 

Concluíram que na abdominoplastia e na lipoabdominoplastia a preservação 

da fáscia de Scarpa mantiveram em torno de 17% dos vasos linfáticos o que 

poderia diminuir a incidência de seroma. 

TOURANI, TAYLOR, ASHTON (2015), em estudo anatômico de 

quatro cadáveres, sendo dois do gênero masculino e duas do feminino, 

realizaram a divisão em oito hemiabdomes. Dissecaram, à exemplo das 

abdominoplastias, mas mantiveram na sua metade a fáscia de Scarpa e na 

outra não. Injetaram azul patente V na derme ao longo da linha média vertical 

do abdome e, após algum tempo, injetaram peróxido de hidrogênio para 

identificar os coletores linfáticos. Uma injeção com mistura de óxido de 

chumbo e leite em pó em água fervendo, foi injetado em seguida. 

Posteriormente, foram feitas radiografias que indicaram uma rede linfática 

superficial do abdome. A manutenção da fáscia não preservou os coletores 

linfáticos profundos. 

COSTA-FERREIRA et al. (2016), em revisão sistemática sobre a 

permanência ou não da fáscia de Scarpa nas abdominoplastias clássicas, 

recomendaram a permanência da fáscia, devido às vantagens como baixo 

volume de drenagem, remoção mais precoce do dreno, permanência 

hospitalar menor, redução de seroma, hematoma e infecção e o resultado 

estético o mesmo das abdominoplastias sem a manutenção. 
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JANIS, KHANSA, KHANSA (2016), em revisão sistemática da 

prevenção de seroma em abdominoplastias, selecionaram 75 estudos com 

total de 7173 pacientes em diferentes técnicas: Uso do dreno de sucção 

fechado; de lâmina de bisturi fria; bisturi elétrico e ultrassônico, mantendo 

ou não a fáscia de Scarpa; ligadura dos vasos com sutura ou clips; uso de 

suturas de tensão progressiva; uso de cola de fibrina; trombina ou talco; e 

imobilização no pós-operatório. Concluíram que o seroma foi a complicação 

mais comum e frustrante em cirurgia plástica. Destacaram que o espaço 

morto, deixado pela cirurgia, foi o principal causador dessa complicação, e 

qualquer dessas abordagens poderia ser utilizada para diminuir a incidência 

de seroma. Alertaram a importância de realizar-se novos estudos com a 

finalidade de evitar o seu aparecimento.  

WONG (2016) citou a obesidade nos Estados Unidos da América 

(EUA) como o maior problema de saúde, em virtude de mais de um terço da 

população serem obesos. Apontou, ainda, a China como um país seguindo o 

mesmo caminho. Mencionou a cirurgia bariátrica como o melhor tratamento, 

apresentando crescimento no mundo, com consequente aumento da procura 

pelas correções do excesso de pele após as grandes perdas ponderais. 

Destacou a abdominoplastia como a cirurgia mais procurada após grandes 

perdas ponderais, segundo a American Society for Aesthetic Plastic Surgery 

Cosmetic Surgery National Data Bank. 

CORREIA-GONÇALVES et al. (2017), em estudo retrospectivo, 

analisaram 51 abdominoplastias convencionais em pacientes pós-bariátricas 

do gênero feminino, distribuídas em dois grupos, no primeiro (21) sem 

fáscia, e no segundo (30 pacientes) com a permanência da fáscia. As 



  27 

 

Literatura 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

variáveis estudadas foram o volume da drenagem, o tempo de permanência 

do dreno, o tempo de internação, e a incidência de seroma. Considerou-se o 

volume do líquido drenado menor ou igual a 30ml como critério para a 

remoção do dreno. A avaliação foi realizada com exame clínico, sugerindo 

que seroma permaneceu como a principal complicação. No grupo em que se 

manteve a fáscia, houve diminuição de todas essas variáveis. 

XIAO & YE (2017), em revisão sistemática e metanálise feita no 

PubMed, EMbase, Web of Science, EBSCO, bem como na biblioteca virtual 

Cochrane, selecionaram somente quatro publicações de 484 avaliadas.  As 

palavras-chave pesquisadas foram abdominoplastia e fáscia de Scarpa. Os 

assuntos analisados foram a incidência de seroma, o tempo de permanência 

do dreno, o volume drenado, infecção e hematoma. Sugeriram que a 

preservação da fáscia de Scarpa reduziu a formação do seroma, reduziu o 

tempo de permanência do dreno e o volume da drenagem. Enfatizaram, 

portanto, a preservação da fáscia de Scarpa, alertando que novos estudos 

deveriam ser realizados. 

ARDEHALI & FIORENTINO (2017), em revisão sistemática com 

metanálise, incluíram nove estudos compostos por 664 abdominoplastias. 

Concluíram haver fortes evidências de que a preservação da fáscia de Scarpa, 

bem como o uso de suturas com tensão progressiva reduziram a formação de 

seroma; porém, a aplicação de adesivo de tecidos, cola de fibrina, não 

diminuiu a incidência do seroma.  

SERETIS et al. (2017), em revisão sistemática com meta análise, 

demonstraram que a preservação da fáscia de Scarpa, bem como o uso de 
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suturas com tensão progressiva e o uso de cola de fibrina preveniram a 

formação de seroma. 

3.1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM   

STOCCHERO (1993) realizou exame de USG em 120 

abdominoplastias sucessivas, constatando a presença de coleções sero 

sanguinolentas com 100ml ou mais em 19 casos (15,8 %). Verificou que 

coleções de até 100ml de volume no sétimo dia de PO poderiam ter 

acompanhamento evolutivo sem necessidade de aspiração. Enquanto o 

volume superior a 100ml no sétimo dia do PO, deveria ser feita a aspiração 

e, quando necessário, repetida num intervalo de três dias, caso o controle no 

USG indicasse, ainda, a persistência da coleção. 

MOHAMMAD, WARNKE, STAVRAKY (1998), após estudo 

prospectivo de seis anos em 80 abdominoplastias, realizaram USG da parede 

abdominal em 56 pacientes (70%), com achados normais em 27 pacientes 

(48%). Observou-se diagnóstico de coleção fluida em 29 pacientes (51,8%), 

com presença de seroma em 24 (42,8%) e hematoma em 5 (9%).  Todas as 

pacientes com coleção de diâmetro superior a dez mililitros (ml) foram 

caracterizadas como portadoras de seroma e submetidas às seriadas 

aspirações do fluido, além do uso de antibióticos sistêmicos. 

 BENITO-RUIZ & DE CABO (2014) relataram a utilização da USG, 

desde 2011, como rotina para o diagnóstico de seroma dos seus pacientes 

submetidos à mamoplastia de aumento por prótese, implantes corporais, 
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ginecomastia, enxerto de gordura, abdominoplastia, reforçando a 

importância do seu uso como ferramenta para o diagnóstico de seroma.
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo primário, clínico, intervencional, prospectivo, 

randomizado, com segredo de alocação, cego, com três mascaramentos. As 

cirurgias foram realizadas no Hospital Santo Amaro de Guarujá. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o nº 304787 de 

14/06/2013 (APÊNDICE 1), registrado na Plataforma Brasil sob o nº 15 

162613 4 0000 5505 (APÊNDICE 2), aprovado pelo Comitê de Ética Médica 

do Hospital Santo Amaro 001/2013 (APÊNDICE 3), e registrado no Clinical 

Trials.gov com o nº NCT01942707 (APÊNDICE 4), e no registro brasileiro de 

ensaio clínico (REBRAC) (APÊNDICE 5).  

Posteriormente à leitura do Termo de Consentimento Informado (Livre 

e Esclarecido) (APÊNDICE 6), bem como explicação dos procedimentos, 

todas as pacientes participantes do estudo assinaram o documento antes da 

cirurgia. 

4.1 CASUÍSTICA 

No período de 30 de maio de 2014 até 20 de maio de 2015, foram 

selecionadas 50 pacientes do gênero feminino, provenientes da clínica 

privada, que necessitavam de abdominoplastias após perda ponderal de 31kg 

a 86kg, após a Gastroplastia. 
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Critérios de inclusão 

 Idade entre 25 e 55 anos, 

 Gênero feminino, 

 IMC igual ou inferior a 30kg/m², 

 Gastroplastia há pelo menos 18 meses, 

 Estabilização do peso há pelo menos seis meses, 

 Não serem nulíparas, 

 Sem restrição quanto à etnia, escolaridade ou classe social, 

 Ausência de tabagismo há pelo menos dois meses. 

Critérios de não inclusão 

 Portadores de neoplasia, diabetes mellitus, hipertensão arterial 

sistêmica, doenças do sistema linfático, de cicatrizes de cirurgias abdominais 

prévias (exceto da cirurgia bariátrica, e a cicatriz de Pfannenstiel), doenças 

imunológicas, psiquiátricas e abdominoplastias combinadas (hérnias de 

parede abdominal). 
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Critérios de exclusão 

Não comparecimento aos dias de retornos agendados no pós-operatório.   

Cálculo de amostra 

Com base na amostra já coletada de 16 pacientes de cada grupo, foi 

observada variabilidade na quantidade de seroma nos pacientes de 186ml. 

No tempo de uso do dreno de 1,6 dias, a quantidade média de seroma quando 

não se manteve a fáscia foi de 441ml, sendo que o tempo médio de dreno foi 

de 5,6 dias. A expectativa era a de que a manutenção da fáscia promovesse 

redução de 40% na quantidade de seroma, bem como de, ao menos, dois dias 

no uso do dreno. Com poder de 80% e confiança de 95% o número necessário 

de mulheres para a realização do estudo foi estimado em 18 em cada grupo, 

considerando-se que a maior amostra obtida se deveu à diferença na 

quantidade de seroma. O cálculo abaixo seguiu a formulação de acordo com 

KIRKWOOD & STERNE (2006): 

 
 

Em que: 

Z e Z são os valores da distribuição normal padrão relativos à 

confiança de 1- e poder de 1-; 

Diferença média é a diferença suposta entre os grupos;  
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Desvio-padrão é a variabilidade do parâmetro na população do estudo. 

Para a distribuição aleatória sorteou-se os Grupos, qual seria o que 

manteria e o que não manteria a fáscia. 

Para a distribuição aleatória dos pacientes utilizou-se os critérios de 

randomização estabelecidos por DALLAL (2008), por meio de uma tabela 

com 50 unidades estabelecida pelo processo de randomização compostas por 

duas variáveis. Foi confeccionada uma urna com cédulas com números de 1 

a 50 em envelopes pardos. No momento da cirurgia era sorteado um número 

e atribuído à paciente e o número correspondente consultado nessa tabela, 

definindo-se, assim, a que grupo o paciente pertenceria. 

Foram submetidos à abdominoplastia 50 pacientes do gênero feminino, 

sendo que 46 completaram o protocolo, e quatro não compareceram nos dias 

previamente marcados para mensurar o valor do débito do dreno, sendo duas 

do Grupo não manter a fásca e duas do Grupo manter a fáscia, ocasionando 

a sua exclusão. As 46 pacientes foram distribuídas em dois grupos de 23, 

Grupo onde foi preservada a fáscia e Grupo onde não houve preservação da 

fáscia. 

4.2 PROCEDIMENTOS 

4.2.1 Técnica operatória 

A abdominoplastia foi realizada sem lipoaspiração e de acordo com a 

técnica em âncora, com demarcação do excedente de pele a ser ressecado, com 
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a paciente em pé e por manobras bidigitais para o cálculo das dimensões dos 

fusos vertical mediano e do horizontal suprapúbico (Figuras 1 e 2), conforme 

descrita por PERSICHETTI, SIMONE, SCUDERI (2005). Foram utilizadas 

meias de média compressão em todas as pacientes. 

 
Figura 1 - Pré Operatório: Marcação inicial por 

manobras bidigitais da ressecção 

vertical e inferior do abdome   

Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Figura 2 - Pré Operatório: Marcação do limite inferior 

da Abdominoplastia 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

Todas as abdominoplastias foram realizadas com bloqueio 

raquimedular e sondagem vesical. Infiltrou-se a parede abdominal com 

500ml de solução de soro fisiológico com adrenalina a 1:500000. A incisão, 

desde a pele até a fáscia muscular ou de Scarpa, foi feita com lâmina de 

bisturi nº 23, assim como a dissecção dos retalhos e a remoção do tecido 

dermo adiposo. A hemostasia foi feita com eletrocautério (modelo Pfizer®: 

Valleylab, Force 2; Pfizer Inc., New York - NY), com potência na coagulação 

de 40 watts. Inicialmente, ressecou-se o fuso vertical e, posteriormente, o 

horizontal.  
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Figura 3 - Intraoperatório: Ressecção dos retalhos do 

abdome. 

                            Fonte: Acervo do pesquisador. 

Quando da permanência da fáscia de Scarpa, esta foi deixada em toda a 

sua extensão desde a sínfise púbica até a cicatriz umbilical. Foi ressecada 

apenas uma faixa de fáscia nas margens mediais dos músculos reto do 

abdome para se fazer a plicatura (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Detalhe da ressecção da fáscia de Scarpa para plicatura 

dos músculos, quando foi mantida. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Procedeu-se à correção da diástase abdominal com plicatura entre as 

margens mediais da aponeurose dos músculos reto do abdome em todo o 

abdome, com fio inabsorvível de mononylon zero, com agulha de três 

centímetros. 

O umbigo foi preservado no seu local anatômico, fez-se uma incisão 

circular ao seu redor e posteriormente reposicionado no retalho abdominal, 

em que foi feita uma abertura circular em média com dois centímetros de 

diâmetro e fixado com pontos de Guilles. Em seguida, colocou-se um dreno 

de 4,8mm de sucção a vácuo, fechado Portovac® (Kalmédica, Campinas, 

Brasil), na região púbica, três centímetros abaixo da incisão cirúrgica na 

linha media do abdome e, por fim, síntese da tela subcutânea para 

aproximação do retalho, plano subdérmico e intradérmico com fios 

inabsorvíveis mononylon 3-0 e 4-0, respectivamente. O curativo foi 

realizado com gaze e Micropore®. Não foi feita a profilaxia química do 

tromboembolismo; apenas estimulada a deambulação precoce. 

Todos os tecidos retirados da abdominoplastia foram pesados por uma 

balança digital de precisão, do fabricante Marte, modelo AC10K, número de 

série 250286, identificação LST-12, capacidade nominal 10.000,0g (Anexo 

1). 

4.2.2 PÓS-OPERATÓRIO (PO) 

As pacientes dos dois grupos tiveram as mesmas orientações: foram 

mantidas em repouso, com dorso elevado em 45 graus e os quadris 

semifletidos (posição de Fowler), recomendando-se a permanência, nesta 
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posição, por sete dias quando deitada. O período de internação foi de 24 

horas em todos os grupos e a deambulação precoce foi estimulada no mesmo 

dia após oito horas do término da cirurgia o retorno as suas atividades 

normais no 30º PO. Foram mantidas meias de média compressão por sete 

dias. Foi recomentado o uso de cinta modeladora por 60 dias. Após dois 

meses da cirurgia, as pacientes foram liberadas para os exercícios físicos.  

Foi administrado antibiótico, cefalotina 2g intravenosa (IV) na indução 

cirúrgica e um grama de seis em seis horas, por 12hs no pós-operatório 

imediato, bem como cefalexina 500mg via oral (VO), de seis em seis horas, 

durante seis dias. O critério de retirada dos drenos foi o débito inferior a 30ml 

em 24h.  

A presença de seroma foi constatada por parâmetros clínicos e 

posteriormente por USG. Na avaliação clínica verificou-se a fase inicial dos 

sintomas (abaulamentos, distensão com sensação de acúmulos de líquido), 

palpação e sinais (percussão e sinal de onda). O exame de USG foi feito no 

20º PO pelo mesmo examinador (que desconhecia a técnica utilizada em 

cada paciente), em todos os grupos, com aparelho de ultrassonografia SAR7-

EXP-SONOACE R7 Nº SÉRIE: B24403300001653. Passou-se o 

transdutor do ultrassom nos sentidos longitudinal, oblíquo e transverso em 

cinco regiões da parede abdominal, obtidas pela intersecção de duas linhas 

horizontais e duas verticais. A primeira linha horizontal situou-se três 

centímetros superiormente ao umbigo e, a segunda linha, três centímetros 

inferiormente ao umbigo. As duas linhas verticais situaram-se quatro 

centímetros lateralmente ao umbigo, definindo, assim, as regiões epigastrio, 
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umbilical, hipogastrio, fossa ilíaca direita (FID) e fossa ilíaca esquerda (FIE). 

( Figura 5) 

 

Figura 5. Regiões do abdome: epigastrio, umbilical, 

hipogastrio, fossa ilíaca direita (FID) e 

fossa ilíaca esquerda (FIE). 

Fonte: acervo do autor  

 

O exame foi realizado com a paciente em decúbito dorsal, para 

identificar a presença de coleções fluidas em cada uma destas regiões, 

mensurando o volume em mililitros (ml).  
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Figura 6 - Imagem da ultrassonografia, 

mostrando o aspecto definido do 

seroma, como aneroide, sem 

grumos e sem debris. 

Fonte: Acervo do pesquisador. 

Foram mensurados o volume total do fluido em ml e com análise 

estatística, considerando-se o valor de 30 ml ou maior como positividade 

para seroma. (Figura 6) 

Foram descritas as características avaliadas segundo grupos, com uso 

de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e 

comparados os grupos com uso do teste t-Student ou teste Mann-Whitney 

para quantidade drenada e volume medido na USG no 20º PO. 

 Os resultados foram ilustrados empregando-se gráficos de barras 

representando as médias com os respectivos erros padrões ou gráficos box-



42 

 

Método 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

plots, bem como os testes foram realizados com índice de significância de 

5%. 
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5. RESULTADOS 

  

A Tabela 1 corresponde aos resultados individualizados dos pacientes 

de ambos os grupos, IMC pré-gastoplastia, IMC pré- abdominoplastia, idade, 

quantidade drenada (ml), permanência do dreno, peso do tecido 

dermoadiposo retirado, volume da ultrassonografia no 20º PO (ml). (Tabela 

1)   
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Tabela 1. Índice de massa corporal (IMC) pré-Gastroplastia e pré-abdominoplastia, 

quantidade drenada (ml), Permanência do dreno (dias), Ultrassonografia 20º 

dia PO (ml), Peso do retalho retirado em gramas dos pacientes estudados. 
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No período entre a retirada do dreno e a ultrassonografia (USG), 

nenhuma paciente apresentou qualquer tipo de queixa clínica; portanto, não 

houve qualquer intervenção clínica ou cirúrgica. 
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Quatro pacientes no Grupo com preservação da fáscia, apresentaram 

valor superior a 30ml na USG, no 20º pós-operatório (PO); considerado 

seroma. No Grupo sem fáscia, quatro pacientes também apresentaram 

seroma ao ultrassom com volumes maiores do que 30ml.  

Os grupos foram comparáveis em relação ao índice de massa corporal 

(IMC) pré gastroplastia, idade, e o peso do tecido dermoadiposo ressecado 

na abdominoplastia. Apenas o IMC pré abdominoplastia apresentou 

diferença média com significância estatística entre os grupos, sendo menor 

nas pacientes que não mantiveram a fáscia (p=0,023), as demais 

características obtiveram médias estatísticas iguais entre os grupos (p>0,05). 

(Tabela 2) 

Tabela 2. Características dos pacientes de acordo com o grupo estudado, idade, peso do 

retalho retirado, IMC pré-Gastroplastia e IMC pré-abdominoplastia.  

 

 

Na Tabela 3 percebe-se que a quantidade drenada foi inferior nas 

pacientes que mantiveram a fáscia (p=0,003); e o tempo de permanência do 
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dreno foi, em média, menor nessas pacientes (p=0,012); já o volume medido 

na USG no 20º PO mostrou resultado estatístico semelhante nos dois grupos 

de pacientes (p=0,809). 

Tabela 3. Débito do dreno em mililitros (ml), permanência em dias, e da 

ultrassonografia em mililitros (ml) do seroma exitente, segundo os grupos 

estudados. 

 

 

 

 

As Figuras 7, 8 e 9 correspondem aos resultados apresentados na Tabela 

3, sendo que a quantidade drenada e o tempo de permanência do dreno 

apresentaram diferença estatística entre os grupos, enquanto o volume 

medido no USG 20º PO apresentou resultados semelhantes entre os grupos. 
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Figura 7. Gráfico - Box-plot da quantidade drenada, segundo grupos 

p=0,03. 

 

 

Figura 8. Gráfico - Valores médios e os respectivos erros padrões do 

tempo de dreno, segundo grupos. 
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Figura 9. Gráfico - Box-plot do USG 20º PO (em ml) segundo 

grupos p=0,809.  
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6. DISCUSSÃO 

 

A obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

é o acúmulo de tecido adiposo em excesso, capaz de prejudicar o bem-estar 

físico e psicossocial do indivíduo. Seu número mais que dobrou no mundo 

desde 1980, e é considerada uma das principais doenças desse século, 

causando a morte de 2,8 milhões de pessoas por ano (WHO,2017). Segundo 

a OMS, em 2014, mais de 1,9 bilhões de adultos acima de 18 anos 

apresentavam sobrepeso e, desses, 600 milhões eram obesos, ou seja, 13% 

da população mundial, e 42 milhões de crianças abaixo dos cinco anos de 

idade apresentavam sobrepeso ou obesidade em 2013 (WHO,2017). No ano 

de 2017, o Ministério da Saúde do Brasil divulgou aumento de 60% da 

obesidade no Brasil evoluindo de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. 

Houve, também, aumento do sobrepeso passando de 42,6% para 53,8% em 

2016. Esses fatos são fundamentais para que se possa estabelecer uma 

política de saúde mundial e nacional na prevenção dessa patologia (PORTAL 

BRASIL, 2017). 

A obesidade favorece o aparecimento de outras doenças como 

distúrbios músculos esqueléticos, diabetes, hipertensão arterial, infarto 

agudo do miocárdio, dislipidemias, acidentes vasculares cerebrais, câncer, 

anormalidades pulmonares e gastrointestinais, doenças do sistema 

reprodutivo, daí a importância da sua prevenção, bem como o seu tratamento 

o mais precocemente possível (PORTAL BRASIL,2017). 

Em pesquisa global desenvolvida por ANGRISANI et al. (2015), constatou-

se aumento importante da gastroplastia em todo o mundo, resultando em uma 
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procura cada vez maior de pacientes pós-bariátricas pela cirurgia plástica, 

para proporcionar a correção dos excessos de pele.  

WONG (2016) citou a obesidade nos Estados Unidos da América 

(EUA) como o maior problema de saúde, considerando-se que mais de um 

terço da população são obesos. Apontou, ainda, a China seguindo o mesmo 

caminho. Concluiu que a cirurgia bariátrica era o melhor tratamento para o 

obeso mórbido, com crescimento desse procedimento no mundo, e o 

consequente aumento pela procura das correções das deformidades do 

contorno corporal, sendo nos Estados Unidos da América a abdominoplastia 

a mais procurada. 

Essas deformidades ocasionam a piora da qualidade de vida e das 

condições psicossociais desses pacientes. As correções pela cirurgia plástica 

trazem melhora na integração social, e condições de sua saúde, sendo que 

alguns casos apresentam regressão total de doenças como diabetes, 

hipertensão arterial e outras de cunho emocional (ORPHEU et al., 2009). 

A abdominoplastia clássica é uma das cirurgias mais realizadas por 

cirurgiões plásticos no mundo (MATARASSO, SWIFT, RANKIN et al., 

2006, MITCHELL et al., 2008, ORPHEU et al., 2009, HURVITZ et al., 

2014).  

A abdominoplastia foi a cirurgia mais procurada pelos pacientes pós-

bariátricos submetidos à gastroplastia, segundo FRACCALVIERI et al. 

(2007); MITCHELL et al., 2008; ORPHEU et al., 2009; GIORDANO et al. 

(2014). Esse fato foi considerado relevante para iniciar este estudo. 
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Várias são as técnicas cirúrgicas utilizadas em abdominoplastia. 

CALLIA (1965), descreveu os princípios dessa técnica que, ainda hoje, são 

utilizados.  

CASTAÑARES & GOETHEL (1967) perceberam, nos grandes 

abdomes, uma sobra de pele importante no andar superior após a 

abdominoplastia em indivíduos obesos, em que se utilizava somente a 

incisão horizontal. Propuseram, então, a associação de uma incisão vertical 

como forma de corrigir esse excesso. Iniciava-se, assim, uma nova visão 

cirúrgica para os grandes abdomes. 

DELLON (1985) apresentou técnica em flor de lis para pacientes 

obesos com grandes perdas ponderais e, consequentemente, grande 

quantidade de tecido na parede abdominal tanto no sentido vertical como no 

horizontal. Percebe-se, assim, a mudança da visão da cirurgia plástica para o 

tratamento das paredes abdominais com grande excesso de pele e tela 

subcutânea. Finalmente, COSTA, LANDECKER, MANTA (2004) 

desenvolveram a técnica em âncora, a ser utilizada em abdominoplastia, para 

correção das deformidades decorrentes das grandes perdas ponderais em 

pacientes submetidos à gastroplastia, ou aos grandes emagrecimentos.  

Segundo HUGER (1979), a anatomia vascular da parede abdominal 

engloba três zonas. São elas a zona I (mediana) que vai do apêndice xifóide 

ao púbis, entre os rebordos laterais dos músculos reto abdominais, suprida 

pelas artérias epigástricas inferiores e superiores profundas, com suas 

perfurantes; a zona II (trapezoidal) que se situa entre  a crista ilíaca ântero-

superior superiormente e a região inguinal inferiormente, com aporte 

vascular vindo das circunflexas ilíacas superficiais, epigástricas inferiores 
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superficiais e artérias pudendas externas (sistema superficial) e epigástricas 

inferiores profundas (sistema profundo); a zona III área do abdome lateral e 

flancos – suprida pelas artérias subcostais, lombares segmentares e 

intercostais. 

A escolha pela técnica de PERSICHETTI, SIMONE, SCUDERI 

(2005), neste estudo, deveu-se à sua fundamentação focar com maior ênfase 

em elementos anatômicos quanto à circulação arterial e linfática, 

principalmente na manutenção anatômica da região III de Huger, embora a 

técnica de COSTA, LANDECKER, MANTA (2004) tenha sido utilizada por 

autores como MONTANO-PEDROSO et al. (2013). ESPINOSA-DE-LOS 

MONTEROS et al. (2006) que associaram a lipoaspiração à abdominoplastia 

clássica, ou em âncora aos abdomes pós-gastroplastia, concluindo que 

obteve um resultado melhor e sem complicações.  MARSH et al. (2015) 

relataram que a lipoaspiração associada a abdominoplastia aumentava o risco 

de seroma, este estudo não contemplou esse procedimento pois poderia se 

tornar um viés, preservando assim o objetivo principal de analisar a fáscia 

de Scarpa. 

STEWART et al. (2006), NEAMAN & HANSEN (2007), HANSEN 

(2007), VAN DER BEEK, VAN DER MOLEN, VAN RAMSHORST 

(2011), GRIECO et al. (2015), LIEVAIN et al. (2015), JANIS, KHANSA, 

KHANSA (2016), CORREIA-GONÇALVES et al. (2017) estudaram as 

várias complicações das abdominoplastias com diferentes técnicas, citando 

como a principal o seroma, além de outras como o hematoma, deiscência de 

sutura, infecção e necrose da parede abdominal, esses estudos reforçaram 

ainda mais a pesquisar o seroma associado a técnica em ancora. As diferentes 
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teorias para a etiologia da produção e acúmulo de fluidos, bem como as 

diferentes técnicas disponíveis para o seu tratamento, depõem para a 

ausência da solução ideal para se prevenir o seroma (BAROUDI & 

FERREIRA, 1998). 

             FRACCALVIERI et al. (2007), GARCÍA-GARCÍA et al. (2014), 

GRIECO et al. (2015), LIEVAIN et al. (2015), JANIS, KHANSA, 

KHANSA (2016) estudaram a abdominoplastia pós-bariátrica e concluíram 

que essas apresentavam uma incidência maior de complicações que as não 

pós-bariátrica. O seroma representou a principal complicação. Esse fato 

motivou este estudo, uma vez que em abdomes pós-bariátricos o seroma 

continuou a representar a maior complicação, mesmo inexistindo grandes 

descolamentos. 

Ante o exposto, idealizou-se este estudo, considerando-se a crescente 

obesidade mórbida no mundo e no Brasil, com consequente aumento das 

abdominoplastias pós-bariátricas, cuja principal complicação é o seroma.  

A composição química do seroma foi bem descrita por ANDRADES & 

PRADO (2007), definindo tratar-se de um líquido não infeccioso com 

composição citológica e química semelhante a um exsudato inflamatório, e 

que por volta do 15º PO tornava-se semelhante ao líquido linfático. 

SKILLMAN et al. (2014) propuseram ligar as perfurantes e não usar a 

eletrocoagulação nem para a cauterização, promovendo menor produção de 

seroma. Segundo MARSH et al. (2015) o uso do bisturi elétrico não interferia 

na formação de seroma, apesar da polêmica em relacionar a sua utilização à 

formação do seroma conforme estudos de PORTER et al. (1998), e 
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VALENÇA-FILIPE et al. (2015). Neste estudo utilizou-se o eletrocautério 

apenas para cauterização dos vasos e nunca para dissecção evitando-se, 

assim, polêmicas que pudessem tornar-se um viés. 

Um dos critérios de inclusão para os pacientes, neste estudo, foi o de 

manter a estabilidade do índice de massa corporal (IMC) por seis meses, 

seguindo os preceitos de CAVALCANTE (2010), VAN DER BEEK, VAN 

DER MOLEN, VAN RAMSHORST (2011), e HURVITZ et al. (2014) que 

concluíram que a manutenção da estabilidade do IMC pretendido, após a 

gastroplastia, foi fundamental para evitar as complicações pós-operatórias.  

HURVITZ et al. (2014), de acordo com os princípios da Medicina 

Baseada em Evidências nas Abdominoplastias, afirmaram quanto à 

importância de adotar-se o IMC com limite de 30kg/m2, considerando-se 

que, acima desse valor, haveria maior ocorrência de complicações. Citaram, 

ainda, a importância de suspender-se o tabagismo por, no mínimo, dois 

meses, recomendações estas adotadas nos critérios de inclusão deste estudo. 

Na literatura, pôde-se constatar a importância da utilização da 

ultrassonografia como método de baixo custo e com maior disponibilidade 

no mercado, para o diagnóstico da existência de seroma entre o retalho 

abdominal e o plano músculo aponeurótico. ANDRADES et al. (2007), 

NAHAS, FERREIRA, GHELFOND (2007), DI MARTINO et al., 2010, 

BERCIAL et al. (2012), KOLLER & HINTRINGER (2012), DI MARTINO 

et al. (2015), PILONE et al. (2015) e BENITO-RUIZ, DE CABO (2014), 

em suas pesquisas, utilizaram a USG para o diagnóstico do seroma da mesma 

forma que procedeu este estudo. Autores como LE LOUARN (1996), 

BAROUDI & FERREIRA (1998), POLLOCK & POLLOCK (2000), 
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NURKIM et al. (2002), KIM & STEVENSON (2006), NEAMAN & 

HANSEN (2007), SHERMAK, ROTELLINI-COLTVET, CHANG (2008), 

ANTONETTI & ANTONETTI (2010), FANG, LIN, MUSTOE (2010), 

BEER & WALLNER (2010), COSTA-FERREIRA et al. (2010, 2013), 

NAJERA et al. (2011), BOGGIO, ALMEIDA, BAROUDI (2011), LEE et 

al. (2012) mais recente CORREIA-GONÇALVES et al. 2017) propuseram-

se a estudar a aplicação de diferentes técnicas e suas relações com a formação 

de seroma; contudo, não utilizaram a USG que, também segundo os artigos 

publicados que o utilizaram, é um instrumento fundamental para o 

diagnóstico do seroma. A ausência da USG no pós-cirúrgico pode prejudicar 

a detecção de pequenas coleções, comprometendo a precisão nos resultados, 

de acordo com ANDRADES et al. (2007), NAHAS, FERREIRA, 

GHELFOND (2007), DI MARTINO et al., 2010, BERCIAL et al. (2012), 

KOLLER & HINTRINGER (2012), DI MARTINO et al. (2015), PILONE 

et al. (2015) e BENITO-RUIZ, DE CABO (2014). 

Em virtude de o seroma ser a principal complicação das 

abdominoplastias, cujo procedimento é um dos mais executados em cirurgia 

plástica, diversas pesquisas, mencionadas neste estudo, foram e são 

realizadas para identificar a melhor técnica para prevenir a sua formação. 

Abordagens cirúrgicas, inclusive, sobre manter-se ou não a fáscia de Scarpa, 

propondo o uso de pontos de adesão entre o retalho da parede abdominal e a 

fáscia dos músculos reto do abdome, a utilização de dreno ou não, utilização 

de cola de fibrina, a ligadura das perfurantes ou diatermocoagulação, além 

de estudos que associaram IMC, tabagismo e outras comorbidades foram 

realizadas com o objetivo de evitar a formação de seroma. O seroma pode 

ocasionar deformidades da parede abdominal, principalmente quanto à 
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formação da pseudobursa, trazendo prejuízos estéticos e provável correção 

cirúrgica posteriormente, evidenciando assim a importância dessa 

complicação. 

  O uso do dreno de sucção, inicialmente introduzido por MURPHEY, 

em 1947, no pós-operatório das mastectomias e, mais tarde, descrito por 

RAFFL, em 1952, são práticas de rotina desde então, e auxiliam na redução 

do espaço morto, bem como na remoção de sangue e de fluidos exsudados, 

sendo importante instrumento para estudos científicos. A utilização do dreno 

neste estudo foi determinante, pois permitiu mensurar o volume total de 

drenagem, além de estabelecer parâmetro uniforme para a sua retirada 

quando o débito foi inferior a 30ml em 24 horas, independente do número de 

dias como COSTA-FERREIRA et al. (2013), GRIECO et al. (2015), 

CORREIA-GONÇALVES et al. (2017).  

O uso profilático ou prolongado de drenos pode comprometer sua 

vantagem terapêutica, representando uma fonte de migração bacteriana 

retrógrada, promovendo inflamação local (COONS et al., 1993).  Além 

disso, relativamente ao ponto de vista da paciente, o uso de drenos pode 

significar um incremento no impacto psicológico da cirurgia, da dor e do 

desconforto como, por exemplo, dificuldade pessoal de manipulação do 

dreno e fluidos hemáticos (WRYE et al., 2003). Porém, o acúmulo de fluidos 

pode significar incremento de morbidade no pós-operatório, podendo causar 

persistência de dor, deiscência de sutura e infecção secundária a repetitivas 

aspirações (TITLEY, SPYROU, FATAH, 1997). Para NURKIM et al. 

(2002), a retirada precoce do dreno por volta do segundo dia do pós-

operatório (PO) em abdominoplastias, promovia o incremento do 
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aparecimento do seroma. Em concordância com esses trabalhos estabeleceu-

se o protocolo de remoção do dreno, ou seja, que fosse mantido o tempo 

necessário. Neste estudo entre a remoção do dreno e a realização da USG, 

nenhuma queixa clínica ou intercorrência ocorreu.  

A produção e o acúmulo de fluidos dependem de vários fatores, 

incluindo a quantidade de fluidos exsudados e coletados no leito da ferida, a 

extensão da área descolada, a real localização dos drenos no leito operatório, 

o número total de drenos usados para coletar fluidos, o volume de fluidos 

que o sistema de drenagem pode remover e a obliteração precoce ou não do 

dreno de sucção (SCEVOLA et al., 2002).  

Com a mobilização no pós-operatório, existe o comprometimento da 

adesão entre as superfícies cruentas, em virtude da posição de dobra do 

retalho, conforme a posição do paciente, principalmente com o tronco 

levemente fletido, colaborando com o deslizamento e o atrito entre aquelas 

superfícies descoladas, e dificultando a aderência entre os planos cirúrgicos. 

Além disso, traz a distensibilidade do retalho abdominal, no qual os fluidos 

teciduais acumulam-se, agravando e perpetuando o espaço morto, sendo 

fatores propícios na formação e no acúmulo de fluídos (BAROUDI & 

FERREIRA, 1998), e (BEER & WALLNER, 2010). Por esse motivo, 

utilizou-se a cinta no pós-operatório por 60 dias, limitando-se, ainda mais, o 

estudo centrado na fáscia de Scarpa. 
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LE LOUARN (1996) foi o primeiro a propor uma técnica mantendo a 

fáscia de Scarpa, e afirmou haver uma redução na formação de seroma. 

Contudo, não foi utilizado a USG, bem como inexistiu um estudo estatístico, 

mas uma conclusão pessoal. Sugeriu que a manutenção reduziu a quantidade 

drenada, o tempo de permanência do dreno; porém, a USG não foi utilizada 

para avaliação posterior na formação de seroma, ao contrário do que foi feito 

neste estudo que, além desta ferramenta, o dia da realização também foi 

baseada no trabalho de NAHAS , FERREIRA , GHELFOND  (2007) e DI 

MARTINO et al. (2015).DI MARTINO et al. (2015) demonstraram a 

evolução do seroma no pós-operatório, que teve a sua maior formação na 

segunda semana até o 18º PO, quando 76,2% dos pacientes apresentaram 

seroma.  

 SHERMAK, ROTELLINI-COLTVET, CHANG (2008) associaram a 

formação de seroma à idade, ao gênero, às condições médicas, ao tabagismo, 

ao IMC, ao peso do tecido retirado, e à cirurgia realizada, concluindo que o 

risco mais importante era o peso do retalho excisado e o tempo cirúrgico. 

Neste estudo, utilizou-se o peso do retalho excisado para se comparar à 

homogeneidade dos dois grupos.  

Manter ou não a fáscia de Scarpa nas abdominoplastias passou a ser 

objeto de estudo de autores como SALDANHA et al. (2009), FANG, LIN, 

MUSTOE (2010), COSTA-FERREIRA et al. (2010), COSTA-FERREIRA 

et al. (2013), em que realizaram estudos observacionais, e concluiram haver 

diminuição da formação de seroma, porém não utilizaram a USG, 

diferentemente deste estudo. 
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O uso dos pontos de adesão poderá ser no futuro pesquisado nas 

abdominoplastias pós-bariátrica, embora nas técnicas de abdominoplastias 

descritas por COSTA, LANDECKER, MANTA (2004) e PERSICHETTI, 

SIMONE, SCUDERI (2005), após a retirada dos tecidos, e a plicatura dos 

músculos reto do abdômen, o espaço descolado ser pequeno, pois essa 

abordagem técnica fundamenta-se na diminuição do espaço vazio gerado 

pelo descolamento.  

Este estudo baseou-se em dois grupos cada um com 23 pacientes, nos 

quais em um manteve-se a fáscia e no outro não. Inicialmente, foram 

selecionados 50 pacientes; no entanto quatro, sendo dois de cada grupo, não 

cumpriram um pós-operatório adequado e foram excluídos, considerando-se 

sua ausência no retorno nas datas previamente agendadas para mensurar os 

débitos dos drenos.  

Todas as cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião, anestesista 

e equipe cirúrgica, e no mesmo hospital diferente do estudo de COSTA-

FERREIRA et al. (2013) em que houve a participação de quatro cirurgiões 

diferentes. As pacientes utilizaram meia elástica de média compressão desde 

o ato cirúrgico até o 7º PO.  

Todos os tecidos retirados foram pesados por uma enfermeira que 

desconhecia a qual grupo a paciente pertencia, e foram utilizados para 

demonstrar a similaridade entre os grupos. No pós-operatório as pacientes 

foram medicadas com antibiótico, e orientadas quando deitassem se manter 

na posição de Fowler por sete dias, e usarem modelador durante 60 dias.      
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O curativo realizado na sala de cirurgia com gazes e fita adesiva tipo 

Micropore® foi retirado após sete dias, sendo os pacientes orientados a fazer 

os próximos curativos em seu domicílio, para o seu conforto até a retirada 

dos pontos com quinze dias.  

Utilizou-se cintas compressivas por 60 dias, observando-se que neste 

estudo, verificou-se a ausência de pesquisas sobre este procedimento em 

relação ao seroma, muito embora seja uma prática da rotina clínica.  

Nenhuma paciente apresentou qualquer intercorrência, seja por sintoma 

ou por sinal clínico. A inexistência de qualquer evento adverso, ou qualquer 

intervenção clínica no pós-operatório reforçou a fidedignidade dos valores 

da USG, que foi realizada com o mesmo aparelho e pelo mesmo profissional 

que desconhecia, igualmente, a qual grupo a paciente pertencia.  

Ao comparar-se as características pessoais de ambos os grupos não se 

detectou diferença significativa entre a idade, peso do tecido retirado na 

cirurgia, e o IMC do pré-operatório da gastroplastia, mas houve diferença no 

IMC mensurado anteriormente à abdominoplastia (p=0,023), utilizando-se o 

teste T-Student (Tabela 2). 

A quantidade drenada nas pacientes em que a fáscia não foi mantida foi 

de, em média, 428,9ml com desvio padrão de 222,6ml. No grupo em que se 

manteve, a média de drenagem foi de 249,1ml e o desvio padrão de 98,2ml, 

menor nas pacientes que mantiveram a fáscia (p=0,003). Estes resultados 

corresponderam às pesquisas mencionadas neste estudo, reforçando, assim, 

os benefícios em manter-se a fáscia de Scarpa, ou seja, a redução do volume 

drenado e do tempo de permanência do dreno. 
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 JANIS, KHANSA, KHANSA (2016), em sua revisão sistemática, 

consideraram o seroma a principal complicação na cirurgia plástica, 

reforçando e validando todos os estudos no sentido de sua prevenção, 

evidenciando, ainda, a importância da utilização do dreno, bem como dos 

valores entre 20 e 50ml para a sua retirada. COSTA-FERREIRA et al. 

(2010), e mais recentemente GRIEECO et al. (2015) estabeleceram débito 

menor que 30ml /24h em abdominoplastias, e CORREIA-GONÇALVES et 

al. (2017) esses em abdominoplastia pós-bariátrica, estabeleceram a retirada 

do dreno quando o débito fosse menor a 30ml/24h, o mesmo estabelecido 

neste estudo, sendo que o tempo de permanência do dreno no grupo sem a 

manutenção da fáscia de Scarpa foi, em média, de 10,1 dias com desvio 

padrão de 9,4 dias. No grupo em que a fáscia permaneceu, a média foi de 3,4 

dias com desvio padrão de 1,5, portanto p<0,001. Neste estudo, observou-se 

5,4 dias, com desvio padrão de 1,9 dias no Grupo 2 (sem fáscia) e no Grupo 

1 (com fáscia) 4,2 dias com desvio padrão de 1,2 dias, com menor valor 

estatístico (p=0,012). 

Em relação ao volume total da drenagem, neste estudo, o grupo sem 

fáscia apresentou média de 428ml com desvio padrão de 222,6. O grupo com 

a permanência da fáscia obteve 249,1ml com desvio padrão de 98,2ml 

(p=0,012), CORREIA-GONÇALVES et al. (2017) obtiveram os seguintes 

resultados: sem fáscia 1181,9ml e desvio padrão de 1177,2; com fáscia 

250,7ml e desvio padrão de 219,8ml (p<0,001). Os resultados deste estudo 

assemelham-se aos existentes na literatura, ou seja, a permanência do dreno 

foi menor quando mantida a fáscia, e o volume de drenagem também menor 

quando mantida. A pesquisa de CORREIA-GONÇALVES et al. (2017) foi 
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realizada em abdominoplastias somente com a incisão horizontal e, portanto, 

a área de descolamento foi muito maior, fato que justificaria a permanência 

do dreno por mais tempo, com volume maior de drenagem.  

O IMC pré abdominoplastia apresentou diferença estatística, porém o 

peso do retalho retirado durante a cirurgia das pacientes não apresentou 

diferença estatística, ou seja, a quantidade de tecido foi semelhante nos dois 

grupos, estudo realizado por SHERMAK, ROTELLINI-COLTVET, 

CHANG (2008), relacionaram o peso do tecido excisado com a formação do 

seroma fato esse não ocorreu neste estudo. 

Na pesquisa bibliográfica realizada não foi encontrado nenhum estudo 

ultrassonográfico em pacientes de abdominoplastia pós-bariátrica; apenas 

em abdominoplastias com incisão horizontal como o de KOLLER & 

HINTRINGER (2012) utilizaram 50 pacientes divididos em dois grupos 

(com fáscia e sem fáscia), com realização de USG em 18 pacientes de cada 

grupo no 14º PO. Doze pacientes de cada grupo apresentaram coleção de 

líquido; porém, não sintomático, sendo a média de 22ml sem fáscia e de 20ml 

no grupo da preservação da fáscia. Diferente neste estudo foi feito USG em 

todos os pacientes dos dois grupos. 

 Baseado no estudo de NAHAS, FERREIRA, GHELFOND (2007) em 

que citaram a formação do seroma entre o 10º PO e o 20ºPO, e o de DI 

MARTINO et al. (2010), propôs-se a utilização da USG no 20º dia do PO, o 

que veio a ser confirmado mais recentemente por DI MARTINO et al. 

(2015), enquanto nesses estudos se estabeleceu o valor de 20ml como 
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positivo para o seroma, neste foi de 30ml. A quantidade de seroma ao 

ultrassom foi igual nos dois grupos de pacientes (p=0,809). (Tabela 3). 

 Ao exame de USG, foram considerados positivos para seroma quatro 

pacientes do Grupo com fáscia, com resultados de 34ml, 44,3ml, 57,9ml, e 

193ml, bem como quatro pacientes do Grupo sem fáscia com os resultados 

de 39ml, 42,5ml, 61,4ml, e 103ml. Dentro destes critérios estabelecidos, não 

houve diferença da formação do seroma relacionada à permanência ou não 

da fáscia quando da abdominoplastia. Assim, evidenciou-se a necessidade de 

maior aprofundamento nos estudos anatômicos e histológicos para melhor 

fundamentação da necessidade de adotar como técnica padronizada à 

permanência da fáscia de Scarpa ou não. Foram observados maiores 

benefícios em relação à sua manutenção, em relação ao volume de drenagem 

e ao tempo de permanência do dreno.  

Pesquisas iniciadas por COSTA-FERREIRA et al. (2014), 

FRIEDMAN et al. (2015) e TOURANI, TAYLOR, ASHTON (2015) 

reforçaram, igualmente, a necessidade de estudos morfológicos. O seroma é 

objeto de estudo há várias décadas por parte da Cirurgia Plástica. É a 

complicação mais importante na abdominoplastia, podendo expor o paciente 

a vários procedimentos de aspiração da parede abdominal, além de provocar 

sequelas como a bursa e, que pode levar a uma deformidade da parede 

abdominal, e assim ocasionar novo procedimento cirúrgico. Necessita-se de 

maiores conhecimentos anatômicos e histológicos, bem como sobre a 

circulação linfática da parede abdominal, da fáscia de Scarpa, além de 

averiguar-se qual a participação desses fatores e sua dimensão na formação 

do seroma nas abdominoplastias.   
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7. CONCLUSÃO 

A manutenção da fáscia de Scarpa reduziu o tempo 

de utilização do dreno, e o débito da drenagem; 

contudo, não alterou a incidência de seroma. 
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