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RESUMO
Objetivo: Avaliar as complicações inerentes à utilização ou não de dreno de sucção contínua em pós-operatório de pacientes submetidos
a artrodese lombar de um nível. Métodos: Estudo analítico, comparativo, randomizado, com uma amostra de 60 pacientes submetidos
a artrodese lombar de 360º em um nível com técnica TLIF, sendo que 30 utilizaram o dreno de sucção por três dias no pós-operatório e
outros 30 não utilizaram o dreno de sucção no pós-operatório. Foram avaliadas e comparadas as complicações surgidas no 3°, 14° e 28°
dias pós-operatório dos pacientes de ambos os grupos e a Escala Visual Analógica para dor. As complicações avaliadas foram seroma,
infecção superficial e deiscência de sutura. Resultados: Encontrou-se um total de 23,3% de complicações da ferida cirúrgica, sendo a
mais frequente o seroma (16%). No total das complicações cada grupo apresentou sete. Não foram observadas diferenças estatísticas na
avaliação de seroma, infecção, deiscência de sutura no 3º, 14º e 28º dia de pós-operatório em ambos os grupos. Conclusão: A utilização
ou não de dreno de sucção em cirurgias lombares em um nível não interfere no surgimento das complicações como seroma, infecção e
deiscência de sutura.
Descritores: Artrodese; Coluna vertebral; Fusão vertebral; Seroma; Deiscência da ferida operatória; Infecção.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the complications inherent in the use or not of continuous suction drain in postoperative period of patients
undergoing 1-level lumbar arthrodesis. Methods: An analytical, comparative, randomized study was performed with a sample of 60
patients submitted to 1-level 360o lumbar arthrodesis with TLIF technique, 30 of whom used the suction drain for three days after surgery
and another 30 did not use the suction drain in the postoperative period. The complications that occurred on the 3rd, 14th, and 28th
postoperative days of patients of both groups and the Visual Analog Scale for pain were evaluated and compared. The complications
assessed were seroma, superficial infection and suture dehiscence. Results: A total of 23.3% surgical wound complications were
found, the most frequent being seroma (16%). In total, each group presented seven complications. There were no statistical differences
observed in the evaluation of seroma, infection, wound dehiscence on the 3rd, 14th, and 28th postoperative days in both groups.
Conclusion: The use or not of suction drain in 1-level lumbar surgeries does not interfere with complications such as seroma, infection,
and suture dehiscence.
Keywords: Arthrodesis; Spine; Spine fusion; Seroma; Surgical wound dehiscence; Infection.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar las complicaciones inherentes a la utilización o no de drenaje de succión continua en el postoperatorio de pacientes
sometidos a artrodesis lumbar de un nivel. Métodos: Estudio analítico, comparativo, aleatorizado, con una muestra de 60 pacientes sometidos
a artrodesis lumbar de 360o de un nivel con técnica TLIF, siendo que 30 utilizaron el drenaje de succión por tres días en el postoperatorio y
otros 30 no utilizaron el drenaje en el postoperatorio. Se evaluaron y compararon las complicaciones surgidas en los días 3, 14 y 28 de días
del postoperatorio de los pacientes en ambos grupos y la escala analógica visual para el dolor. Las complicaciones evaluadas fueron seroma,
infección superficial y dehiscencia de sutura. Resultados: Se encontró un total de 23,3% de complicaciones de la herida quirúrgica, siendo
el seroma la más frecuente (16%). En el total de las complicaciones cada grupo presentó siete. No se observaron diferencias estadísticas
en la evaluación de seroma, infección, dehiscencia de sutura en el 3o, 14o y 28o día de postoperatorio en ambos grupos. Conclusión: El
uso o no de drenaje de succión en cirugías lumbares de un nivel no interfiere en la aparición de complicaciones como seroma, infección y
dehiscencia de sutura.
Descriptores: Artrodesis; Columna vertebral; Fusión vertebral; Seroma; Dehiscencia de la herida operatoria; Infección.
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INTRODUÇÃO
A artrodese é amplamente realizada no tratamento cirúrgico
de diversas patologias vertebrais e sua indicação tem aumentado
exponencialmente nas últimas duas décadas.1,2 Sua indicação ocorre
principalmente nos casos de lombociatalgia refratária ao tratamento
conservador associada a sinais de instabilidade evidenciada nas
radiografias dinâmicas ou colapso do espaço discal observado na
ressonância magnética,3-5 sendo o seu objetivo o alívio do quadro
álgico, gerado pelas doenças degenerativas.3
A técnica de artrodese vertebral mais frequentemente utilizada
atualmente é a artrodese intersomática, que consiste tanto na fusão
posterior quanto anterior, elevando dessa maneira a taxa de fusão
vertebral, embora esta técnica seja a de melhor resultado clínico e
a mais utilizada, ela não é isenta de complicações como infecção,
seroma, lesão neurológica, pseudoartrose, dentre outros.6-9
Nestas cirurgias utiliza-se dreno de sucção para aspiração de
coleções do 3º espaço, no intuito de se prevenir formação de seromas e hematomas.10,11 Por outro lado, a utilização do dreno pode
ocasionar dor, ansiedade e desconforto no pós-operatório destes
pacientes.12 Quanto a infecção não existe consenso quanto aumento
ou diminuição na utilização do mesmo. O dreno pode ocasionar
processo inflamatório local por reação de corpo estranho e aumentar
a defesa local. Da mesma forma, pode pré-dispor a infecção local
por representar contato do meio interno com o externo.13
Este trabalho tem como objetivo a análise de possíveis complicações inerentes ao uso ou não do dreno de sucção em pacientes
submetidos a artrodese lombar de 1 nível 360º utilizando a técnica
aberta de artrodese interssomática TLIF (Transforaminal Lumbar
Interbody Fusion).

METODOLOGIA
Foi realizado estudo prospectivo e randomizado aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da EMESCAM (protocolo 005/2012).
Os pacientes foram submetidos a descompressão associada à
artrodese póstero-lateral e intersomática pela técnica aberta TLIF
de até um nível lombar, cientes do projeto através do termo de
consentimento livre e esclarecido.
Número de pacientes avaliados foi de 60, sendo divididos em 30
pacientes submetidos a utilização do dreno de sucção e 30 pacientes
sem a utilização. Número este não determinado por análise estatística.
No pré-operatório, foi avaliado Escala Visual Analógica (EVA) para
dor irradiada para membros inferiores, idade, sexo, sendo realizada
randomização prévia momentos antes da realização do procedimento
cirúrgico, através de sorteio realizado por um integrante da equipe
cirúrgica que não está entre os autores do trabalho. Haviam 60 cartões
em uma urna, sendo 30 com o número um e 30 com o número dois.
Nos pacientes do grupo um não foi utilizado dreno de sucção (ND),
enquanto nos do grupo dois foi utilizado dreno de sucção (SD).
No pós-operatório, foi analisada a Escala Visual Analógica
(EVA) para dor irradiada para membros inferiores e presença de
complicações no sítio cirúrgico como seroma, infecção superficial
e deiscência da ferida operatória avaliados com 3º, 14º e 28º dias
pós-operatório. Aqueles pacientes do grupo SD, obrigatoriamente
foram retirados os drenos no 3° dia pós-operatório. Para manejo
da dor no pós-operatório, administrou-se analgesia padrão para
todos os pacientes com analgésicos, anti-inflamatórios e opióides.
Foi administrado antibiótico profilático (cefazolina 2g) apenas da
indução anestésica.
Os critérios de inclusão foram pacientes sintomáticos com patologias lombares como: estenose de canal lombar, listese, hérnia
discal. Todos refratários ao tratamento conservador. Todos pacientes
apresentavam patologias lombares que necessitavam de abordagem
cirúrgica em um nível.
Os critérios de exclusão foram pacientes com necessidade de
artrodese em mais de um nível, artrodese em outros segmentos
vertebrais, presença de cirurgia lombar prévia, tumores, fraturas,
pacientes com alergias as medicações analgésicas padrão utilizada
no pós-operatório.
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As análises estatísticas foram realizadas pelo programa SPSS®
versão 23.0. A inferência estatística adotada ao nível de significância
de 5% (p<0,05). Para análise do índice de complicações surgidas
no pós-operatório de cada grupo, foi aplicado Teste de Fisher, e para
análise da dor no pós-operatório em cada grupo, utilizado teste de
Mann Whitney no 3°, 14° e 28° dias pós-operatórios para avaliação
da mediana das amostras.

RESULTADOS
Foram avaliados 60 pacientes, sendo 30 SD (média de idade
53,3 anos) e 30 ND (média de idade 48 anos). Foram encontradas 14
complicações da ferida operatória no pós-operatório, sendo as mais
frequentes o seroma. Houve necessidade de uma intervenção cirúrgica precoce para limpeza profunda associada a antibioticoterapia
em decorrência de infecção em um paciente do grupo com dreno.
Os demais pacientes com infecção superficial foram administrados
antibiótico via oral com melhora clinica.
Avaliação do seroma
O seroma esteve presente desde o 3º dia pós-operatorio no
grupo sem dreno (quatro pacientes) e não foi visto no grupo com
dreno (p= 0,112).
No 14º dia o grupo SD apresentou cinco pacientes com seroma e
um novo caso surgiu no grupo ND. No grupo ND dois foram curados
e outros três permaneceram com seroma. Não houve significância
estatística entre os grupos (p=0,706).
No 28º dia o seroma foi solucionado em três pacientes do grupo
SD; persistindo dois casos pré-existentes do 14º dia pós-operatório.
Grupo ND um paciente persistiu com seroma no 28º dia. Não houve
significância estatística entre os grupos (p=1,0). (Figura 1)
Avaliação de deiscência
Existiu um caso de deiscência de sutura no grupo sem dreno
avaliado no 28º dia. Entretanto não foi estatisticamente significante
(p=1,0). (Figura 2)

6
5
4
Com dreno
Sem dreno

3
2
1
0

3º Dia

14º Dia

28º Dia

Figura 1. Avaliação geral seroma.
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Figura 2. Avaliação geral deiscência de sutura.
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Avaliação de infecção
Existiu três casos com infecção no pós-operatório o que corresponde a 5 % de todos os casos operados.
A infecção ocorreu a partir do 14º de pós-operatório com dois
casos presentes no grupo SD e um caso no grupo ND (p=1,0).
(Tabela 1) Existiu um infecção profunda no grupo com utilização de
dreno sendo realizado debridamento e limpeza cirúrgica precoce
associada a antibioticoterapia endovenosa por duas semanas. Sem
retirada do material de artrodese. Os demais casos foram infecções
superficiais sendo administrado antibioticoterapia oral com melhora
dos sintomas após duas semanas.
No 28º dia, um paciente de cada grupo apresentou cura da
infecção com administração de antibiótico via oral iniciado no 14º dia
de reavaliação e no grupo SD um persistiu com infecção. A relação
estatística de ambos grupo não foi significativo (p=1,0). (Figura 3)
Avaliação da escala visual de dor
Em todos os períodos (3º, 14º e 28º dias) avaliados não existiu
significância estatística entre os grupos. (Tabela 2)
Tabela 1. Infecção no 14º dia pós-operatório.
Grupo
Sem dreno Com dreno
Não
Infecção14dia
Sim
Total

Total

Contagem

29

28

57

% do Total

48,3%

46,7%

95,0%

Contagem

1

2

3

% do Total

1,7%

3,3%

5,0%

Contagem

30

30

60

% do Total

50,0%

50,0%

100,0%
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Figura 3. Avaliação geral de infecção.
Tabela 2. Mediana do EVA em todos períodos.
Sem dreno

Com dreno

Mediana (Q1 - Q3)

Mediana (Q1 - Q3)

p

Pre-op

9 (8-10)

9 (8-10)

0,313
0,498

EVA

3º dia

0 (0-2)

1 (0-2)

14º dia

0 (0-1)

0 (0-0)

0,109

28º dia

0 (0-0)

0 (0-0)

0,300

DISCUSSÃO
Tradicionalmente é utilizado dreno nas cirurgias de coluna para
prevenção de complicações pós-operatoria como hematomas epidural.13 Neste estudo buscou-se avaliar a influência do uso de dreno
de sucção no tratamento de cirurgias lombares de um nível com
possível surgimento de complicações pós-operatórias como: seroma,
deiscência, infecção local e dor no pós-operatório.
TLIF consiste em uma técnica de fusão intervertebral cuja abordagem do espaço intervertebral ocorre através do forame intervertebral.14
Doenças degenerativas da coluna lombar comumente cursam com

redução da altura do disco intervertebral, estenose foraminal no nível
comprometido.15 A utilização do TILF proporciona ganho da altura
discal, aumento na lordose lombar, descompressão indireta do
forame neural e menor incidência de pseudoartrose.16 Desta forma
sendo utilizado amplamente em nosso meio.
Infecção de sítio cirúrgico é um das complicações mais comumente observada na cirurgia de coluna vertebral, sendo observado
em 2,2%-8,5% dos casos em que existe necessidade de instrumentação.17,18 Em alguns estudos demonstram taxa de infecção que
podem atingir 20% dos procedimentos.19
Neste estudo foi encontrado 5% de infecção (duas superficiais e
uma profunda) do total de cirurgias realizadas. Sendo duas infecções
registradas no grupo com utilização de dreno e uma no grupo que
não se utilizou o mesmo, sendo o início desta complicação visto a
partir do 14º dia pós-operatório. A infecção profunda foi vista em um
paciente do grupo com dreno. Na comparação entre os grupos não
apresentou significância estatística para desenvolvimento de infecção,
o que não representou beneficio ou malefício com a utilização do
dreno de sucção. Este achado condiz com o evidenciado por Waly
que avaliou taxa de infecção no pós-operatorio de pacientes com
doença degenerativa lombar de 7,1% em pacientes com dreno e
7,3% em pacientes sem utilização de dreno.20
A formação de seroma é definido como qualquer avaliação
clinica de coleção de fluido que necessitou de aspiração local.21 Em
cirurgias de grande porte abdominal, Segundo Reiffel et al.,22 não
existiu diferença significante na formação de seroma em grupos com
utilização ou não de dreno de sucção, embora exista maior incidência no grupo com dreno em decorrência do processo inflamatório
formado por reação de corpo estranho.
Neste estudo, o grupo com dreno de sucção apresentou maior
propensão a formação de seroma no período imediato de pós-operatorio (3º dia pós-operatório). Ao final do 28º dia de pós-operatório
ambos grupos apresentaram igual número de pacientes com seroma
na ferida operatória e em todos os períodos analisados não apresentou diferença significativa. Isso demonstra que a utilização do dreno
de sucção não influenciou o resultado final na formação de seroma.
Segundo Wong et al.23 a utilização da técnica aberta TLIF como
abordagem cirúrgica apresentou média de dor na perna avaliado pela
EVA de 1,3 com um ano de pós operatório. Já Segundo Parker et al.24
a media do EVA foi de 2,7 após dois anos do procedimento cirúrgico.
Neste estudo a avaliação após quatro semanas de pós-operatório
a média foi de 0,2 para grupo com dreno e 0,5 para grupo sem dreno
para avaliação do EVA para dor em membro inferior. Os estudos
comparativos demonstram média EVA superior ao encontrado neste
estudo, podendo estar relacionado ao período maior de avaliação que
em comparação ao presente estudo. Já que a melhora significativa
da dor nos membros inferiores imediatamente após o procedimento
pode supervalorizar os resultados. Sendo necessário acompanhamento por maior período para determinação da pontuação do EVA.
Neste estudo em todos os períodos analisados não existiu diferença significativa entre os grupos analisados em relação a dor
pós operatória, o que caracteriza que a utilização ou não do dreno
não interfere no aumento ou diminuição da dor.
Como limitação apresentada neste trabalho encontra-se a avaliação estatística inicial do número da amostra para cada grupo,
podendo gerar resultados falso-negativos, já que não foi realizado
cálculo amostral para determinação do numero de pacientes em
cada grupo.

CONCLUSÃO
Pacientes submetidos a descompressão e artrodese lombar de
um nível não apresentaram diferença quanto a utilização de dreno de
sucção e o surgimento de complicações como infecção, deiscência
de sutura, dor lombar ou seroma.
Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito de
interesses referente a este artigo.
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