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INTRODUÇÃO

As aderências intraperitoneais adquiridas ocorrem
após traumatismo peritoneal por lesão cirúrgica,

doença inflamatória abdomino-pélvica ou infeção1,2.
Este traumatismo induz uma resposta reparadora que
consiste num processo inflamatório envolvendo recru-
tamento de neutrófilos, mastócitos e macrófagos, célu-
las mesoteliais, histamina, citocinas, cininas, fatores de
crescimento e fatores tecidulares e de coagulação.
Ocorre aumento da permeabilidade vascular e formação
de exsudado de fibrina no local da lesão, tendo início
nas primeiras três horas e sendo máximo nos 4ª e 5ª
dias pós-operatório. A cicatrização subsequente ocorre
pela combinação de fibrose e regeneração mesotelial. 
Na presença de normal atividade fibrinolítica e de

reabsorção dos produtos de degradação, o exsudato de
fibrina é degradado em 72h e ocorre re-epitelização por
regeneração mesotelial.
Na presença de atividade fibrinolítica diminuída,

ocorre deposição de fibrina e crescimento de fibroblas-
tos, nervos e capilares com subsequente formação de
aderências nos cinco a sete dias subsequentes ao trau-
matismo inicial1,2. A atividade fibrinolítica pode ser
preju dicada por múltiplos fatores, nomeadamente: lesão

térmica, dissecação, isquemia (por vascularização insu-
ficiente), corpos estranhos, sangue, bactérias ou fárma-
cos. Polimorfismos genéticos com aumento da ex-
pressão do inibidor do plasminogénio e presença de
radicais livres de oxigénio podem também ter um pa-
pel na resposta inflamatória e de cicatrização. 
O risco de aderências intraperitoneais após cirurgia

ginecológica é estimado em 60-90%3,4. Apesar de em
muitas doentes não causar sintomas, numa série de
mulheres submetidas a cirurgia ginecológica por la-
parotomia, a taxa de readmissão hospitalar a dez anos
por morbilidade relacionada com aderências foi de 5%
e estas poderão ainda ter contribuído em até 20% nas
restantes pacientes5. Esta morbilidade inclui infertili-
dade adquirida, dor abdominal crónica, obstrução do
intestino delgado e também prolongamento do tempo
operatório e risco aumentado de lesão intestinal em
cirurgia subsequente6-9.
Apesar de estudos iniciais sugerirem menor taxa de

aderências com a laparoscopia, no estudo epidemio -
lógico de Lower et al., a taxa de readmissões a quatro
anos é semelhante para as vias abdominal aberta e la-
paroscópica nos procedimentos entendidos de risco alto
(adesiólise laparoscópica e drenagem de quistos) e mé-
dio (as não englobadas no alto ou baixo risco), encon-
trando-se apenas menor incidência nas cirurgias de
baixo risco (laqueações tubárias)10. As cirurgias consi -
deradas de maior risco são a cirurgia ovárica e colo-re-
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tal (7,5% e 8,8% de readmissões a dez anos, respetiva-
mente)5.
A incidência de obstrução do intestino delgado foi

de 11% após cirurgia oncoginecológica11 e 1,63% após
histerectomia abdominal12.
Embora não sejam descritas incidências concretas,

as aderências pélvicas são uma das principais causas de
infertilidade secundária13, e uma importante causa de
dor pélvica crónica14,15. 
A prevenção das aderências é a única forma de com-

bater esta morbilidade, dado não existir tratamento
médico e a adesiólise cirúrgica poder conduzir à recor-
rência das mesmas.
As estratégias preventivas focam-se na otimização

da técnica cirúrgica e no uso de agentes de barreira,
farmacológicos e híbridos (agente de barreira associa-
do a fármaco). Apesar do grande número de estudos
avaliando as diversas estratégias preventivas, realiza-
dos em animais e humanos, os resultados foram muitas
vezes inconclusivos e por vezes contraditórios.
O objetivo do presente estudo é avaliar a evidência

existente para as diversas técnicas preventivas de
aderências.

TÉCNICA CIRÚRGICA

Embora não exista nenhum método que previna total-
mente o a aparecimento de aderências, a prática de uma
técnica cirúrgica ótima continua a ser a melhor forma
de as evitar. Inclui: adesão a princípios de microcirur-
gia, escolha de cirurgia minimamente invasiva e opção
por práticas cirúrgicas como o não encerramento do
peritoneu. Apesar de minimizarem a lesão peritoneal,
reduzem mas não anulam a formação de aderências.
O traumatismo causado sobre as superfícies serosas

e peritoneu parietal poderá ser minimizado através de:
manuseamento cuidadoso dos tecidos; hemóstase
meticulosa; minimização da isquemia (através, por 
exemplo, do uso limitado de eletrocoagulação); pre-
venção de reações de corpo-estranho (preferência por
luvas sem talco e utilização de materiais de sutura não
reativos); prevenção de infeções; evicção da desidra -
tação tecidular (através de irrigação frequente); e remo -
ção do sangue residual e coágulos.
A opção, sempre que possível, pela via laparoscópi-

ca, obedecendo a princípios de microcirurgia (com
menor incisão do peritoneu parietal16, menor manip-
ulação tecidular, menor exposição a corpos estranhos,
ambiente fechado e húmido e menor infeção pós-ope -

ratória) e uso de pneumoperitoneu (facilitador da
hemóstase), associa-se a menor efeito nos ativadores e
inibidores do plasminogénio peritoneal e menor risco
de formação de aderências (RR 0,14; 95% IC: 0,03-
-0,61)16. No entanto, este benefício poderá ser dimi -
nuído em face de um tempo cirúrgico prolongado. Ape-
sar do uso de pressões de insuflação alta ter sido asso-
ciado a aumento do risco de aderências por isquemia da
subse rosa18,19, a evidência mais recente contradiz essa
ideia20.
Do mesmo modo, também a cirurgia com laser está

associada a menor formação e recorrência de aderências
visto estar associada a menor tempo cirúrgico, hemós-
tase meticulosa e incisão precisa21.
O não encerramento do peritoneu aquando da la-

parotomia evita a resposta inflamatória ao material de
sutura e a hipoxia tecidular inerentes à sutura22,23, asso-
ciando-se a menor risco de aderências (RR 0,36; 95%
CI: 0,21-0,63)17. 

AGENTES DE BARREIRA

Os agentes de barreira minimizam a formação de
aderências por separarem as superfícies peritoneais
lesadas enquanto se dá a regeneração mesotelial, que se
completa ao oitavo dia de pós-operatório.
Os agentes de barreira podem ser fluídos (cris talóides,

ácido hialurónico, icodextrina, dextrano 70, polilactide,
gel de álcool de polivinil e ácido poli-g-glutâmico) ou
sólidos (ácido hialurónico e carboximetilcelulose, celu-
lose regenerada e oxidada, polietilenoglicol, politetraflu-
oroetilino; carboximetilcelulose e óxido de polietileno,
alginato e colas de fibrina) - Quadro I. Em Portugal os
mais frequentemente utilizados são a icodextrina e a
celulose regenerada e oxidada.

Agentes de barreira fluídos
Os agentes fluídos têm a vantagem do seu efeito pre-
ventivo não se limitar ao local de aplicação, mas a
desvantagem da sua aplicação intraperitoneal se poder
complicar por edema pulmonar, desconforto abdomi-
nal, edema vulvar e eventual disfunção fagocitária24.

CRISTALÓIDES

A instilação com soluções de cristalóides (cloreto de só-
dio a 0.9%, lactato de Ringer) não previne a formação
de aderências devido à sua presença mínima ou nula na
cavidade peritoneal após 24h, em virtude da sua rápi-
da absorção (30-50 ml/h)25-27.
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po estranho, aumento do risco infecioso e de formação
de aderências, bem como mortes)31.
O Hyalobarrier® é um derivado do ácido hialuróni-

co auto-crosslinked, muito viscoso, o que faz aumentar
o tempo da sua permanência peritoneal. Além de pre-
venir a formação de aderências, também aumenta a
taxa de gravidez aos seis e doze meses após miomec-
tomia laparoscópica32. 
Uma versão semelhante, o ACP gel®, apresenta bio-

compatibilidade similar mas maior viscosidade e resis-
tência. Pode ser utilizado mesmo na presença de sangue
residual. Demonstrou reduzir a incidência e gravidade
das aderências de novo após cirurgia abdominal (estudo
em animais)33 e após histeroscopia em seres humanos34.
O Sepracoat® contém 0,04% de ácido hialurónico.

Apesar de ter demonstrado reduzir a formação de
aderências35, foi retirado do mercado em 2000 devido
ao baixo volume de vendas. A sua aplicação pres-
supunha uma aplicação no início e outra no final da
cirurgia e, dada a baixa viscosidade, a sua permanência
era inferior a cinco dias. 

ÁCIDO HIALURÓNICO

O ácido hialurónico é um polissacarídeo, constituído
por glucoronato de sódio e glucosamina. É um com-
ponente da matriz extracelular e as suas formas em so-
lução (Intergel®- Lifecore Biomedical, Inc, Chaska,
MN; Hyalobarrier® gel - Anika Therapeutics, Abano
Terme, Padova, Italy; ACP gel- Anika Therapeutics,
Abano Terme, Podova, Italy; Sepracoat®- Genzyme
Corporation, Cambridge, Massachusetts, United
States) demonstraram diminuir a prevalência de
aderências pélvicas (OR 0,31; 95%IC 0,19-0,51) e a
resolução de aderências previamente existentes (OR
0,28; 95% IC 0,12-0,66)28.
O Intergel® contém 0,5% de hialuronato férrico

tendo demonstrado reduzir a gravidade e extensão das
aderências avaliadas pela classificação da Sociedade
Americana de Fertilidade (AFS)29,30. Apesar do seu uso
em laparotomia ter sido aprovado em 2002 pela U.S.
Food and Drug Administration (FDA), passado um ano
foi retirado do mercado devido a graves efeitos se-
cundários (dor pélvica de início tardio, reações de cor-

QUADRO II. AGENTES FARMACOLÓGICOS

Instilação intraperitoneal Administração sistémica
Esteróides Agentes anti-inflamatórios
Heparina Antibióticos (cefalosporinas, tetraciclina)
Antibióticos (cefazolina e tetraciclina) Sildenafil
Noxitiolina
Agentes fibrinolíticos
Anti-oxidantes (antagonistas dos receptores de 
neurocinina-1, azul de metileno, estatinas)

Ácido valpróico

QUADRO I: AGENTES DE BARREIRA

Fluídos Sólidos
Cristalóides Ácido hialurónico e carboximetilcelulose (Seprafilm®)
Ácido hialurónico (Intergel®, Hyalobarrier ® gel, Celulose regenerada e oxidada (Interceed®)
ACP gel, Sepracoat®)

Icodextrina 4% (Adept®) Polietilenoglicol 
(SprayGel®, SprayShield™)
Dextrano 70 Politetrafluoroetileno expandido (Preclude® Peritoneal

Membrane)
Polilactide (Surgiwrap™) Carboximetilcelulose e óxido de polietileno (Oxiplex®)

Alginato
Cola de fibrina (Tisseel®, Adhexil®)
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ICODEXTRINA

A Icodextrina 4% (Adept® Adhesion Reduction Solu-
tion, Baxter Healthcare, Deerfield, Illinois, USA) é um
polímero de �-1,4 glicose, não viscoso, isosmolar e in-
color. É utilizada após adesiólise laparoscópica e é o
único agente aprovado pela FDA para prevenir ade-
rências em laparoscopia ginecológica. Demonstrou re-
duzir a incidência de aderências de novo (OR 0,67,
0,45-0,99, 95%IC), e melhorar a classificação da AFS
após laparoscopia (OR 1,49, 1,02-2,19, 95%IC)36.O
seu uso na laparotomia pode complicar-se pela ocor-
rência de deiscências e fístulas cutâneas. Para prevenir
estes efeitos, mesmo na laparoscopia deve ter-se o
cuidado de encerrar a fáscia de modo a evitar a fuga
pela porta de entrada e complicações da cicatrização.
A correta utilização da Icodextrina 4% pressupõe

que durante a cirurgia se façam irrigações intraperi-
toneais à temperatura corporal com, pelo menos, 100
ml a cada 30 minutos e que, no final da cirurgia e após
aspiração do fluído remanescente, se instile 1L adi-
cional. Pela sua ação colóido-osmótica e devido à
ausência de amílase na cavidade peritoneal, irá ai per-
manecer por três a quatro dias, sendo posteriormente
drenada via linfática e excretada via renal.
Tem como efeitos secundários mais frequentes: ce-

faleias (35%), dismenorreia (13%), náuseas (6-17%),
obstipação (11%), artralgias (9%), dor abdominal (7%),
infeção do trato urinário (7%), edema vulvar/vaginal
com duração inferior a uma semana (6%) e hemorra-
gia vaginal (6%). O seu uso é contraindicado na pre-
sença de: hipersensibilidade à icodextrina, intolerância
à maltose ou isomaltose, doença de armazenamento
do glicogénio, infeção da cavidade abdómino-pélvica,
laparotomia (pela possibilidade de deiscências e fístu-
las cutâneas), e cirurgia de reparação intestinal (pela
possibilidade de deiscência das anastomoses, ileus e
peritonite). Apresenta a vantagem do seu custo ser in-
ferior ao das soluções de ácido hialúrónico: metade do
preço do Interceed® e Seprafilm® e um quarto do preço
do Sraygel®.

DEXTRANO

O Dextrano 70 (32% dextran 70; Hyskon; Pharmacia,
Piscataway, New Jersey, United States), apesar de
popu lar nos anos oitenta do século vinte, nunca foi
aprovado pela FDA. Está ausente da cavidade peri-
toneal a partir do quarto dia de pós-operatório37 e, ape-
sar de ter demostrado eficácia de 32% na prevenção de
aderências na presença de contaminação peritoneal
com conteúdo ileal38, apresenta efeitos secundário im-

portantes: reações anafiláticas, derrame pleural, ede-
ma periférico, disfunção hepática, coagulação vascular
disseminada, e edema vulvar.

POLILACTIDE, GEL DE ÁLCOOL DE POLIVINIL E

ÁCIDO POLI-g-GLUTÂMICO

O polilactide (L-lactide; SurgiWrapTM, Macropore
Biosurgery, San Diego, United States)39, o gel de álcool
de polivinil (PVA gel Acros Organics, Geel, Bel-
gium)40,41 e o ácido polígama-glutâmico42,43 apesar de
estudos em animais evidenciando serem preventivos
de aderências39, aguardam estudos em humanos. O po-
lilactide é um co-polímero que permanece cerca de seis
meses na cavidade peritoneal, sendo metabolizado em
ácido láctico e excretado via respiratória. 

Agentes de barreira sólidos
Os agentes de barreira sólidos têm a desvantagem do
seu efeito se limitar ao local da sua aplicação.

ÁCIDO HIALURÓNICO E CARBOXIMETILCELULOSE

O Seprafilm® (Genzyme Biosurgery, Cambridge,
Massachusetts, United States) é composto por placas
transparentes de ácido hialurónico e carboximetilcelu-
lose. Um a dois dias após a sua colocação transforma-
se num hidrogel cujo efeito dura sete dias, apesar do
tempo de excreção ser de quatro semanas. Em 1996 o
seu uso foi aprovado pela FDA para laparotomia ab-
dómino-pélvica. Demonstrou reduzir a incidência,
gravidade e extensão de aderências após miomecto-
mia44 e diminuir em 45% as obstruções intestinais por
aderências pós-cirúrgicas45. O seu uso em histeroscopia
parece prevenir o aparecimento de aderências endo-
cervicais e sinéquias endometriais após curetagem46.
Apresenta vantagens: baixo risco de reação de cor-

po estranho, baixo risco de formação de abcesso ab-
dominal e possibilidade de utilização mesmo na pre-
sença de sangue residual. No entanto tem a desvan-
tagem de não ser recomendada a sua utilização na pre-
sença de anastomoses, e de, em virtude da sua natureza
quebradiça, ser difícil o seu manuseamento em laparos -
copia47.

CELULOSE REGENERADA E OXIDADA

O Interceed® ( Johnson & Johnson Medical, Arling-
ton, Texas, United States) é constituído por placas de
rede de celulose regenerada e oxidada, que após cor-
tadas à medida necessária, formam uma cobertura
gelatinosa protetora durante oito horas, antes da
degradação e absorção em duas semanas.
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A FDA aprovou o seu uso em laparotomia, embo-
ra seja possível o seu uso off-label em laparoscopia48.
Demonstrou diminuir em cerca de 50 a 60% a in-
cidência e recorrência de aderências após laparoscopia
e laparotomia (OR: 0,31, 95% CI 0,12-0,79 e OR
0,19, 95% CI 0,09- 0,42 respetivamente)47. No entan-
to há pouca evidência de que daqui resulte uma me -
lhoria da taxa de gravidez49.
Para preservar a eficácia deverá se removido o

sangue em excesso antes da sua aplicação, embora exis -
ta uma versão modificada (nTC7) insensível à presença
de sangue50. O humedecimento prévio com soro ajuda
a manter a posição, não necessitando do uso de sutu-
ra. A sua associação com heparina não revelou benefí-
cio em estudos clínicos51.

POLIETILENOGLICOL

O SprayGel® (Confluent Surgical Inc., Waltham, MA,
United States) deixou de ser comercializado por pro -
blemas com reações adversas e dificuldade do hidragel
se formar em ambiente ricos em dióxido de carbono
como a laparoscopia. O hidragel forma-se após mistu-
ra de duas soluções de polietilenoglicol, sendo flexí vel,
azul, com efeito durante cinco a sete dias e excreção
renal. Foi aprovado pela FDA apenas para uso em la-
parotomia. Permitia uma redução das aderências su-
perior a 60% após miomectomia52. Existe uma nova
versão- SprayShield™ Adhesion Barrier System (Co-
vidien, Waltham, Massachusetts, United States) -
comer cializada na Europa apesar de se desconhecer a
sua eficácia e segurança. 

POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO

A comercialização de politetrafluoroetileno expandido
(ePTFE, Gore-Tex® Surgical Membrane, Preclude®

Peritoneal Membrane; WL Gore and Associates,
Flagstaff, Arizona, United States) foi descontinuado
após Dezembro de 2011. A sua grande desvantagem
residia na natureza não absorvível que obrigava a re-
moção cirúrgica posterior. Demonstrou, no entanto
um efeito preventivo da formação de aderências após
miomectomia53 e cirurgia anexial superior ao do Inter-
ceed53.

CARBOXIMETILCELULOSEEÓXIDODEPOLIETILENO

O Oxiplex® (Intercoat, Oxiplex®, Gynecare, division of
Ethicon, Inc., Somerville, New Jersey, United States),
é composto por carboximetilcelulose e óxido de poli-
etileno. Inibe a deposição de proteínas e a formação de
trombo sendo absorvido em seis semanas.

Demonstrou eficácia na prevenção de aderências em
cirurgia abdominal em três estudos randomizados mas,
dado o pequeno números de casos, necessita de mais
investigação antes de se poder recomendar o uso gene -
ralizado55-57. Em histeroscopia, um estudo randomiza-
do com 110 doentes revelou um ligeiro benefício58.

ALGINATO

O gel ultrapuro de alginato é composto por alginato
(proveniente de algas) e sulfato de polidextrano. De-
mostrou reduzir em 58,3% a incidência de aderências
em estudos animais (de 66,6% para 8,3%). Compara-
tivamente ao Seprafilm® apresenta uma eficácia seme -
lhante mas com maior facilidade de manuseamento59.

COLAS DE FIBRINA

As colas de fibrina (Tisseel® VH, Baxter Healthcare
Corp.,Deerfield, IL; Adhexil®, Omrix Biopharmaceu-
ticals Inc., New York, NY) não foram aprovadas para
prevenção de aderências em humanos. No entanto, a
Tisseel® demostrou reduzir a formação e recorrência de
aderências em estudos experimentais60 e a Adhexil® de-
mostrou diminuir a incidência e severidade das aderên-
cias num pequeno estudo piloto randomizado61.

AGENTES FARMACOLÓGICOS

Os agentes farmacológicos atuam por modificação da
reação inflamatória (limitando a deposição de fibrina),
ampliação da absorção de fibrina e supressão da ativi-
dade dos fibroblastos.
Um grande número de agentes farmacológico tem

sido testado na prevenção de aderências, incluindo
agentes de aplicação intraperitoneal (esteróides, hepa -
rina, antibióticos, noxiotiolina, agentes fibrinolíticos,
anti-oxidantes e ácido valpróico) e sistémica (agentes
anti-inflamatórios, antibióticos e sildenafil).

Agentes de aplicação intraperitoneal
Não existe evidência comprovada da eficácia da insti-
lação intraperitoneal de fármacos na prevenção de
aderências. De facto, tudo aponta para a ausência de
benefício da aplicação de esteróides62, heparina25, an-
tibióticos25, noxitiolina25 e agentes fibrinolíticos (ati-
vadores do plasminogénio tecidual recombinante,
trombocinase, fibrinolisina, estreptocinase, hialuro -
nidase)31.
Apesar da cefazolina e tetraciclina terem sido

associa dos a aumento da incidência de aderências em
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animais63, um estudo recente revelou que o uso de ce-
fazolina, ceftriaxone e imipenem poderá reduzir a in-
cidência de aderências em animais com peritonite bac-
teriana64.
O benefício dos anti-oxidantes (antagonistas dos re-

ceptores de neurocinina1-CJ-12-255, Pfizer, Groton,
Connecticut, United States; estatinas e azul de metileno)
e do ácido valpróico em estudos animais parece promis-
sor mas não existem estudos em humanos.
O CJ-12-255bloqueia a ligação da substância P aos re-

cetores de neurocinina 1 e demonstrou reduzir as aderên-
cias em 45-53% ao 8º dia de pós-operatório em ratos65.
O azul de metileno-1% e as estatinas além de pro-

priedades anti-oxidantes têm propriedades pró-fibri-
nolíticas, apresentando resultado promissores em es-
tudos animais66. O azul-de-metileno pareceu associar-
-se a disfunções anastomóticas. A eficácia na redução
da incidência de aderências foi de 58% para a atorvas-
tatina67 e de 50% para o ácido valpróico68. 

Agentes de aplicação sistémica
A administração sistémica de fármacos com efeito
anti-inflamatório (ácido docosahexaenoico69, inibi -
dores das quimiocinas NR58-3.14.3 (BIM-58001), ce-
torolac, antiestrogénios, corticoesteróides e prome -
tazina) e de sildenafil também carece de estudos em hu-
manos, não existindo evidência que suporte o seu uso.
Em relação ao efeito preventivo de aderências em

estudos animais: o cetorolac não revelou efeito15 en-
quanto o parecoxibe70, o NR58-3.14.3 (BIM-58001)71,
os agonistas da hormona libertadora de gonadotrofi-
nas72, o anastrazole72, o letrozole74, a progesterona75 e o
sildenafil76 apontam para efeito preventivo. O pare-
coxibe demonstrou reduzir a quantidade e gravidade
das aderências, e a progesterona prevenir apenas a for-
mação de aderências minor, após lesão peritoneal.
Além disso, não podemos esquecer os possíveis

efeitos secundários a eles associados, como por exem-
plo a imunosupressão e o atraso da cicatrização causa-
dos pelos corticoesteróides.
Também a eficácia dosAgentes híbridos (agentes

de barreira associados a agentes farmacológicos), carece
de evidência clínica da sua utilidade na prevenção de
aderências em Humanos.

CONCLUSÃO

As aderências são uma consequência natural da lesão
tecidual e subsequente cicatrização. 

A primeira linha e elemento essencial para a sua pre-
venção passa pela utilização de uma técnica cirúrgica
cuidadosa minimizando o dano dos tecidos. A opção
pela via laparoscópica leva a menor dano tecidular, re-
duzindo mas não abolindo o risco de aderências. 
Nesse sentido, tem existido um grande esforço de

sentido de pesquisar agentes de barreira e/ou farma-
cológicos que possam ajudar na sua prevenção, sendo
os agentes de barreira atualmente considerados mais
eficazes.
Em cirurgia ginecológica, e nomeadamente nas

cirurgias de maior risco de formação de aderências
(cirurgia ovárica e adesiólise peritoneal), os agentes
preventivos atualmente indicados são a Icodextrina
(Adept®) em laparoscopia, e o ácido hialurónico com
carboximetilcelulose (Seprafilm®) e a rede de celulose
regenerada e oxidada (Interceed®) em laparotomia. 
Apesar das poucas certezas no presente, o volume de

investigação neste campo levanta a esperança relativa
ao aparecimento de novos produtos, mais eficazes e se-
guros. Provavelmente o futuro passará por terapêuticas
híbridas, incluindo o uso de agentes farmacológicos
em conjunto com agentes de barreira.
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