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INTRODUÇÃO: 

 

A obesidade é uma condição de origem multifatorial que representa importante fator de risco para 

outras doenças (2,3,4,14). Sua elevada prevalência proporcionou, consequentemente, um elevado 

crescimento da realização de cirurgias bariátricas (13). Tais procedimentos acarretam uma acentuada 

perda ponderal, o que faz com que muitos pacientes venham a se deparar com complicações como as 

relacionadas ao excesso de pele (4,13,14). Sendo assim, tendo em vista o comprometimento funcional 

e sobretudo estético desse excesso tecidual, o advento das cirurgias de contorno corporal mostra-se 

necessário (4), e visto que o abdome representa o local mais frequentemente sujeito a deformidades 

após uma perda massiva de peso, destacam-se então as abdominoplastias como procedimentos 

fundamentais (4,5,8,9,15,16). É importante ressaltar que a questão estética possui grande valor nessas 

situações, visto que em vez de apenas restaurar o estado funcional, a melhora do contorno corporal 

gerada pela cirurgia tem efeito de permitir que os pacientes se sintam melhores consigo mesmos, o que 

possivelmente gera uma melhoria em sua qualidade de vida (1,6,14,15). Nesse contexto, os diferentes 

tipos de abdominoplastias – convencional, circunferencial e em âncora, principal para os pacientes pós 

bariátricos - podem apresentar diferentes complicações, dentre elas as cicatriciais, sendo que o histórico 

de cirurgia bariátrica também influencia em sua ocorrência (6,7,13,16). As complicações cicatriciais são 

representadas pela ocorrência de queloides e cicatrizes hipertróficas, as quais caracterizam-se como 

processos cicatriciais patológicos, nos quais há inflamação contínua e histologicamente localizada (11). 

Elas chamam atenção por suas altas taxas de incidência além de que fornecem um prejuízo estético aos 

pacientes. Como fatores de risco para seu aparecimento temos fatores locais, sistêmicos ou até 
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questões genéticas. Nesse contexto, dentre os fatores locais, um dos mais relevantes é a atuação de 

forças mecânicas (8). Sendo assim, devido às diferenças tensionais apresentadas por cada porção do 

corpo, as ressecções de pele de diferentes locais, apresentam diferentes graus de complicação. A 

prática clínica aponta distintas taxas de ocorrência para as complicações cicatriciais quando avaliados 

esses diferentes tipos de cirurgias. No entanto, especificamente em relação às abdominoplastias pós-

bariátricas, a real frequência de ocorrência de cicatrizes patológicas é mal documentada e pouco 

conhecida. Portanto, por meio deste estudo, nosso objetivo foi o de obter o conhecimento sobre a 

ocorrência de problemas da cicatrização (cicatrizes hipertróficas e queloides) em pacientes operados de 

abdominoplastia pós bariátrica no Hospital de Clínicas da Unicamp, avaliando a ocorrência nos 

diferentes locais dos cortes realizados na cirurgia (horizontal e vertical), além de avaliar seus principais 

fatores de risco através de uma análise retrospectiva dos dados de prontuários dos pacientes atendidos 

no Ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas da Unicamp que se enquadram nos 

requisitos, por meio de avaliações estatísticas descritivas e analíticas da amostra estudada, quanto ao 

risco de complicações cicatriciais nos diferentes locais de incisão, bem como quanto à correlação com 

fatores de risco, utilizando software apropriado.  

METODOLOGIA: 

 

Foram avaliados de maneira retrospectiva dados de prontuários de pacientes atendidos no 

Ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas da Unicamp, submetidos a abdominoplastias 

pós-bariátricas, no período de 2014 a 2020.  

- Critério de Inclusão: Pacientes pós-bariátricos submetidos a abdominoplastia.  

- Critério de exclusão: Pacientes operados, mas que não mantiveram seguimento pós-operatório 

adequado no Hospital de Clínicas da Unicamp. 

Foram levantados o nome e HC de todos os pacientes que passaram por abdominoplastias no 

hospital nesse período, por meio dos dados presentes no livro de registro de cirurgias mantido pela Área 

de Cirurgia Plástica. De modo a tentar não excluir nenhum caso elegível, tanto pacientes pós-bariátricos 

quanto aqueles submetidos a abdominoplastias por razões diversas tiveram seus nomes levantados 

nesse momento. Isso se deve ao fato de o livro nem sempre especificar o motivo da abdominoplastia, o 

que torna difícil a aplicação a priori de critérios de inclusão e exclusão. Desse modo, tais dados não 

correspondiam diretamente aos objetos de estudo desta pesquisa, sendo então necessária a avaliação 

do prontuário dos pacientes. Essa consulta aos prontuários foi realizada de dois modos distintos: 

Daqueles já digitalizados, a leitura foi feita via internet, por meio da plataforma: 

sistema.acopfiles.com.br/unicamp/index. Por outro lado, para a grande maioria desses documentos 

ainda não houve digitalização, portanto foram avaliados presencialmente no Serviço de Arquivo Médico 

(SAM) do Hospital de Clínicas da Unicamp.  

Por fim, foram levantados os dados de 97 pacientes nesse período.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De agosto a dezembro de 2021 foram analisados 97 pacientes incluídos neste estudo, 4 (4,1%) 

eram homens com média de peso de 116 Kg e 93 (95,9 %) eram mulheres com média de peso de 92,82 

kg. Entre esses pacientes, 12 (12,4%) eram autodeclarados pardos e 2 (2,1%) eram autodeclarados 

pretos e 91 ( 83,5%) eram autodeclarados brancos. Desses pacientes, 6 (6,2%) apresentavam asma, 20 

(20,6%) apresentavam diabetes e 36 (37,1%) apresentavam hipertensão arterial, sendo essa a 

comorbidade mais prevalente. Ademais, foi constatado que 12 (12,3%) dos pacientes eram tabagistas 

até o momento da cirurgia.  Devido ao período de inscrição do congresso ser anterior ao prazo de 

finalização do projeto de pesquisa, as demais análises estatísticas ainda não foram apuradas 

completamente. Estão em análise e estarão completas até a apresentação no congresso. 

CONCLUSÕES  
Visto a ausência da análise estatística completa, ainda não foi possível a realização das 

conclusões. 
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