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INTRODUÇÃO:
Há
inúmeras
causas
de
complicações
comprometendo o resultado do fechamento dos
planos musculares, fáscia, subcutâneo após a
artrodese
lombar,
principalmente
nas
acompanhadas de instrumentação. No sentido de
evitá-las, utilizamos uma técnica modificada com a
qual obtivemos menor índice de complicações.
MATERIAIS E MÉTODOS:
Em 20 pacientes, após ampla abertura para correta
exposição da coluna lombar de L1 ao sacro,
seguida ao procedimento de descompressão,
artrodese e fixação do segmento de interesse da
coluna lombar, procedeu-se ao seu fechamento com
pontos envolvendo amplamente a musculatura e a
fáscia com Prolene nº 2, sendo em número de
quatro a seis os fios distribuídos uniformemente pela
incisão e ancorados bilateralmente, sendo a sua
introdução realizada no sentido superficial e
proximal da fáscia muscular para distal e profundo
na musculatura paravertebral (Figura 1).
Após a sutura da fáscia com Nylon nº 0 ou Vicryl nº
1 (Figura 2), prosseguiu-se com
a forte
aproximação com nós dos fios Prolene previamente
ancorados bilateralmente (Figura 2).
A seguir fez-se o fechamento do plano subcutâneo
em duas camadas: a primeira, mais profunda, com
Vicryl nº 1 (Figura 3) unindo o subcutâneo com a
fáscia muscular e, em seguida, a do plano mais
superficial com Vicryl nº 2.0.
Finalmente, após o completo fechamento do
subcutâneo, realizou-se o fechamento da pele com
pontos simples usando Nylon nº 3.0 (Figura 4).
OBJETIVOS:
Evitar a formação de coleções, nos planos
cirúrgicos, reduzindo-se espaços residuais que
facilitariam a sua formação, principalmente em
pacientes obesos e idosos; obviando-se o uso de
drenos externos que podem incrementar o índice de
infecção.
CONCLUSÃO:
A técnica cirúrgica de fechamento em vários planos
mostrou-se eficaz e segura, evitando a colocação
de drenos externos e a formação de edemas,
inchaços e secreções na incisão cirúrgica.
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