
Estudos publicados recentemente mostram que feridas mal

cicatrizadas, a prevalência é do sexo masculino, 58 % com

idade média de 61 anos, e com as a seguintes

comorbidades : hipertensão arterial, diabetes mellitus e

dislipidemias. O tempo de médio de acompanhamento para

cicatrização, foram de 3 meses. Um outro fator importante é

a obesidade, o excesso de pele contribui para complicações

na ferida cirúrgica. O índice de massa corporal é um dos

fatores que deve-se considerar nesta revisão de literatura,

pois estudos mostram que 77,4 % dos pacientes estavam

fora do padrão de normalidade, 13, 7% com baixo peso e

63,7% com sobrepeso ou obesidade. As feridas cirúrgicas

foram avaliadas quanto a presença de edema na linha de

incisão, hiperemia ao redor, calor localizado ,drenagem de

exsudato serosanguinolenta e purulento e posteriormente

avaliados se foi cicatrização de primeira, segunda ou terceira

intenção. Todos os pacientes encontravam-se no pós –

operatório de diversas cirurgias com abordagem abdominal,

sendo 46,4% por câncer nos órgãos gastrointestinal e

pélvico, 63,6% decorrentes de afecções benignas. As

complicações mais frequentes foram decorrentes de

hernioplastia, parto cesárea e histerectomia ,cirurgias

realizadas em mulheres na faixa etária de 22 a 45 anos. Em

mulheres a prevalência de feridas mal cicatrizadas é de 31,

8% com faixa etária mais de 60 anos.
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REFERÊNCIAS

Após uma análise criteriosa podemos observar que feridas
mal cicatrizadas prevalecem no sexo masculino, de faixa
etária de 61 anos com comorbidades pré- existentes ou
apresentando excesso de pele. Já nas mulheres a
prevalência é baixa. Em mulheres jovens a mal cicatrização
são decorrentes de cirurgias realizadas como cesárea e
histerectomia. Como descrito na literatura, os resultados
obtidos confirmaram que as comorbidades, sobrepeso e a
obesidade são fatores que contribuiram para o
desenvolvimento da infecção.

O presente trabalho visa avaliar estatisticamente resultados de
trabalhos anteriormente publicados de 7 anos de atendimento
ambulatorial a pacientes com ferida cirúrgica que
apresentaram uma mal cicatrização correlacionando com os
fatores etiológicos .

Foi realizado uma pesquisa em diversas bases de dados como :
Scielo, Pubmed e LILACS utilizando-se os seguintes descritores :
atendimento ambulatorial, ferida cirúrgica e cicatrização. Os
critérios de inclusão foram artigos que continham dados
estatísticos com menos de 10 anos. Foram estudados 10 artigos e
entre eles , 5 artigos foram selecionados para estudo. Os
seguintes descritores foram combinados: cicatrização, ferida
cirúrgica e atendimento ambulatorial.
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