
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Zuttin Franzini, Maria Fernanda; Batista Mehl, Josimeire; Antonio Dias, Marco

Morbimortalidade e fatores de risco na reconstrução de trânsito: uma comparação entre a cirurgia de

Hartmann e a estomia em alça

Perspectivas Médicas, vol. 18, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 17-22

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217722005

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217722005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243217722005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=17722
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217722005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


* Médica Residente de Cirurgia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí - , Hospital de Caridade São
Vicente de Paulo, Jundiaí, São Paulo.
** Professora Adjunta de Cirurgia Geral, FMJ,
Jundiaí, São Paulo.
*** Professor Auxiliar do Departamento de Clínica
Médica da FMJ, Jundiaí, São Paulo.
Endereço para correspondência:
Maria Fernanda Z. Franzini
Avenida Francisco Baraldi, 390
Residencial Morada do Sol
CEP 13604-315
Araras, São Paulo.
e-mail: fer2cirurgia@yahoo.com

A alta incidência de complicações na reconstrução
de trânsito intestinal após cirurgia de Hartmann torna
a escolha pelo procedimento cada vez mais criteriosa.

Assim, comparamos as co-morbidades e as
complicações pós-operatórias, em pacientes
submetidos à reconstrução de trânsito intestinal após
cirurgia de Hartmann ou estomias em alça.

Vinte e seis pacientes submetidos à reconstrução de
trânsito intestinal, durante o período de abril de 2004 a
outubro de 2007, foram analisados retrospectivamente.

A média de idade foi de 52,5 anos, 72% do sexo
masculino, 38% sem co-morbidades, 12 (46%)
pacientes realizaram cirurgia de Hartmann e 14 (53%)
a estomia em alça.

Constatou-se mortalidade total de 7% (2).
Complicações foram, 3 eviscerações (11%), 2
abscessos de parede abdominal (7%), 2 lesões de
delgado (7%), 2 fístulas de delgado (7%) e 1 abscesso
intra-cavitário (3%). O fator de risco para
complicações foi em idade >65 anos (p=0,01).
Complicações na cirurgia de Hartmann (67%) foram
mais freqüentes que na estomia em alça (15%), em
p=0,014.

Assim, após a análise dos resultados observou-se
que a morbimortalidade foi maior após a reconstrução
do trânsito dos pacientes com cirurgia de Hartmann.

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

FMJ
ABSTRACT

INTRODUÇÃO

The high incidence of post-operative complications
after reversal of Hartmann´s procedure makes primary
anastomosis and loop stomy preferable in many
settings. Thus, the aim of this study was to compare the
mortality and the complications after Hartmann´s
procedure or loop stomy.

Twenty-six patients submitted to colostomy reversal
were retrospectively analyzed after Hartmann´s
procedure, 12 patients (46%) or loop stomy (ileostomy
or colostomy), 14 patients (53%) from april'04 to
October'07. Mean age was 52,5±17,2 years, 72% male,
38% with no associated diseases.

Total mortality was 7% (2 patients). Complications
were 3 eviscerations (11%), 2 abdominal wall abscesses
(7%), 2 small bowel lesions (7%), 1 small bowel leak
(3%) and 1 intracavitary abscess (3%). Age > 65 years
was the risk factor for post-operative complications
(p=0,01). There was a greater number of post-operative
complications in Hartmann´s procedure than loop
stomy, in p=0,014. Co-morbidities were not related to
post-operative complications.

Then, after observed the results it was observed
significantly higher incidence of complications after
reversal of Hartmann´s procedure when compared with
reversal of loop stomy.

A ressecção cólica com colostomia proximal
também conhecida como terminal, ou cirurgia de
Hartmann foi descrita pelo cirurgião francês Henri
Albert Hartmann para a ressecção de carcinoma de
colo esquerdo .
O procedimento visava diminuir a mortalidade por
deiscência de anastomose. Em seus artigos, entretanto,
não está claro se Hartmann pretendia realizar a
reconstrução do trânsito após a colostomia.

A reversão da colostomia terminal pode ser
tecnicamente difícil, associada com significante
morbimortalidade, com taxas de deiscência de
anastomose variando de 4 a 16% e índices de
mortalidade de 0 a 4% (Tabela 1). Possíveis
dificuldades técnicas incluem dificuldade de
identificação coto retal, aderências e anastomose em
um coto retal curto, embora esta última dificuldade

[1]

[2-8]
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tenha sido minimizada pelo uso atual das suturas
mecânicas .

A cirurgia de Hartmann é rotineiramente usada no
tratamento de várias doenças agudas do colo esquerdo,
como diverticulite aguda, câncer de colo perfurado e
hemorragia digestiva baixa. Consiste num tratamento
em duas fases, na qual a colostomia pode ser revertida
na segunda cirurgia, em geral de 8 a 12 meses após a
primeira . Na segunda cirurgia, a anastomose é
realizada entre o colo remanescente e o coto retal, o que
requer laparotomia.

Recentemente, a técnica de ressecção segmentar
com anastomose primária para perfurações cólicas tem
sido praticada mais frequentemente. O desvio do
trânsito serviria para proteger a anastomose,
reduzindo deiscências e fístulas, fato não aceito por
todos os autores . A anastomose primária pode ser
realizada e protegida por uma estomia em alça, a ser
revertida posteriormente.

Quando comparada com a cirurgia de Hartmann, a
anastomose primária com estomia em alça tem várias
vantagens como, a reversão da estomia é tecnicamente
mais fácil e pode ser feita por incisão menor, ou ainda
realizada com anestesia local e alguns estudos têm
também associado es ta técnica a menor
morbimortalidade .

Com o objetivo de investigar se a vantagem técnica
da estomia em alça poderia se traduzir em menor
morbimortalidade em um serviço médico comparou-se
as duas técnicas, estudando fatores de risco e
complicações mais freqüentes após a reconstrução do
trânsito intestinal em pacientes submetidos a cada uma
das técnicas.

[9,10]

[9]

[11]

[12]

[13]

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

Foi realizado estudo retrospectivo, no período de
abril de 2004 a outubro de 2007 no Hospital de
Caridade São Vicente de Paulo, Jundiaí, estado de São
Paulo. Foram identificados 29 pacientes, sendo
analisados 26 prontuários, pois 3 prontuários estavam
indisponíveis. Analisaram-se co-morbidades pré-
operatórias e complicações pós-operatórias precoces,
ou seja, até a alta hospitalar.

Análise estatística foi realizada utilizando-se o
programa Minitab 11.0 para windows. Os resultados de
variáveis contínuas foram descritos por média e desvio-
padrão. As variáveis contínuas foram analisadas pelo
teste t de Student ou o teste de Kruskal-Wallis, quando
apropriado. A normalidade dos dados foi testada pelo
método de Kolmogorov-Smirnov. O teste exato de
Fisher foi utilizado para as variáveis categóricas .

A análise dos dados da distribuição quanto ao sexo,
idade, presença de co-morbidades e diagnóstico pós-
operatório não mostrou diferenças significativas entre
os 2 grupos, tanto os submetidos ao procedimento de
Hartmann como aqueles com estomia em alça.
Entretanto, notou-se incidência significativamente
mais alta na confecção de cirurgia de Hartmann,
durante situações de emergência (Tabela 2).

Os tipos de estomia em alça foram ileostomia em 6
pacientes (42%) e colostomia em 8 pacientes (58%). A
presença de co-morbidades pré-operatórias não
constituiu fator de risco para complicações no pós-
operatório. Entretanto, pacientes com mais de 65 anos
tiveram chance 20 vezes maior de apresentarem

[14]
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Tabela 1: Morbimortalidade após reversão de colostomia de Hartmann segundo dados da literatura.َ

Perspectivas Médicas, 18(2): 17-22, jul. / dez. 2007

Morbimortalidade e fatores de risco na reconstrução de trânsito: uma comparação entre a cirurgia de Hartm... - Maria F. Z. Franzini e cols.

Referência Número de
pacientes

Percentagem de
fistulização (%)

Mortalidade (%)

Foster et al [2]

Sweeney et al [3]

Geoghegan et al [4]

Roe et al [5]

Pearce et al [6]

Wigmore et al [7]

Banerjee et al [8]

54

30

55

69

80

178

66

15,0

7,0

9,0

4,0

16,0

3,9

6,3

1,0

0,0

2,0

3,0

4,0

0,6

0,0



complicações pós-operatórias (p=0,01, Odds Ratio =
20,0, intervalo de confiança 95% 2,01-175,9).

Observaram-se dois óbitos nesta população (7 %
de mortalidade) devido a sepsis intra-abdominal
secundária a fístula de delgado. Embora os dois óbitos
tenham ocorrido no grupo submetido à cirurgia de
Hartmann, estatisticamente não se demonstrou
diferença (p=ns).

As complicações mais freqüentes estão dispostas na
Tabela 3. Houve número significantemente maior de
pacientes livres de complicações entre os submetidos
previamente à estomia em alça (p=0,014).

Nesta casuística, ambos os grupos foram
constituídos por número semelhantes de pacientes,
também com percentagens semelhantes de co-
morbidades, idade e sexo, o que indubitavelmente
facilita a comparação entre os grupos. A única
disparidade é a notável prevalência da indicação de
emergência naqueles pacientes submetidos à CH: todos

DISCUSSÃO

os pacientes submetidos a este procedimento o fizeram
durante uma cirurgia de emergência. Consensos atuais
de trauma (ATLS) mostram que a escolha pela
colostomia terminal deve ser criteriosa, e realizada
apenas em situações isoladas de choque hipovolêmico
ou contaminação extrema da cavidade .

Raramente, a reconstrução de trânsito intestinal
será realizada pelo mesmo cirurgião que confeccionou
a colostomia. Desta maneira, constata-se a priorização
em se tratar rapidamente a doença aguda, durante a
emergência, sem se preocupar com a dificuldade da
reconstrução de trânsito intestinal. A casuística
demonstra que na emergência evita-se realizar uma
anastomose primária, mesmo que “protegida” por uma
estomia em alça em uma situação com colo não
preparado e cavidade possivelmente contaminada. As
principais indicações para cirurgia de Hartmann
foram em 50% dos casos de neoplasia obstrutiva e 7%
diverticulite. Boland et al. estudaram 35 pacientes
submetidos a cirurgia de Hartmann sendo 60% devido
a diverticulite e 20% a neoplasia anorretal.

[15]

[16]

Tabela 2: Características demográficas, co-morbidades e diagnósticos pós-operatórios dos pacientes submetidos à reconstrução de
trânsito intestinal após estomia em alça ou cirurgia de Hartmann. Os números estão dispostos em percentagem (número de pacientes).

ns representa dados não-significantes (p 0,05)≤
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Variações
Hartmann

n=12
Estomia em alça

n=14
Resultado
Estatístico

Idade

Sexo femino

Neoplasia

Trauma

Diverticulite

Síndrome de Fournier

Outros

Cirurgia de
emergência

Hipertensão arterial

Diabetes

DPOC

Sem co-morbidades

Tempo para
reconstrução (meses)

56,3±15,9 50,3±20,3 ns

41% (5) 21% (3) ns

50% (6) 28% (4) ns

8% (1) 28% (4) ns

8% (1) 7% (1) ns

0% (0) 21% (3) ns

41% (4) 14% (2) ns

100% (12) 42% (6) 0,002

25%(3) 21% (3) ns

0% (0) 7% (1) ns

0% (0) 14% (2) ns

33% (4) 42% (6) ns

8,50±3,1 8,29±5,76 ns



Roque Castellano et al. apresentaram uma casuística
semelhante ao presente estudo, sendo 46% por
neoplasia obstrutiva e 30% por diverticulite perfurada.
Analisando-se as características pré-operatórias, o
único fator associado a complicações pós-operatórias
foi idade maior que 65 anos. Esses autores analisaram
os fatores decisivos para reconstrução do trânsito pós-
cirurgia de Hartmann e demonstraram que a
reconstrução só é possível em 25% dos casos, quando
comparado a outros autores como Khosraviani et al. ,
observa-se a possibilidade de reconstrução em 70%.
Estes autores mostraram que a idade maior que 65 anos
seria fator de risco, assim como risco cirúrgico elevado
(levando em consideração as co-morbidades) e também
a ausência de doença neoplásica. A presença de co-
morbidades, tais como hipertensão, diabetes ou doença
pulmonar obstrutiva crônica, não constituiu fator
preditor de complicações pós-operatórias, diferente

[17]

[18]

desta casuística Banerjee et al. demonstraram que a
hipertensão seria o principal fator de morbidade e
mortalidade no pós-operatório de reconstrução de
trânsito, fato aceito também por Phlillips et al. e
Anderson et al. . Berne et al. em estudo sobre
morbidade do fechamento de estomias pós-trauma
(terminal ou alça) não obtiveram significância
estatística para a idade maior de 65 anos.

A média de tempo para a reconstrução foi de
8,4±3,7 meses. Os resultados de outros estudos em
literatura confirmam os achados e resultados deste
estudo. Pearce et al. demonstraram que a
reconstrução até o sexto mês está associada com
melhores resultados.

Os pacientes previamente submetidos ao
procedimento de Hartmann apresentaram taxas de
complicação significantemente maiores do que aqueles
previamente submetidos à estomia em alça (Tabela 3).

[8]

[19]

[20] [21]

[22]
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Tabela 3: Incidência de complicações em pacientes submetidos à reconstrução de trânsito intestinal após estomia em
alça ou cirurgia de Hartmann. Os números de pacientes estão dispostos em percentagem.

ns representa dados não significantes (p 0,05)≤
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Evisceração

Abscesso de parede

Lesão de delgado

Fístula de delgado

Pneumonia

Hérnia incisional

Íleo prolongado

Insuficiência Renal

Pacientes livres de
complicações

Óbito

Abscesso
intracavitário

3 0 ns

1 0 ns

2

2

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

33% (4) 85% (12) 0,014

16% (2) 0% (0) ns

Hartmann
n=12

Estomia em alça
n=14

p



Este achado reflete alguns estudos da literatura,
que apresentaram taxas semelhantes de complicações
pós-operatórias comparadas com esta casuística. Bell
et al. , apresentaram num estudo retrospectivo taxa de
complicações em CH de 55% comparado com 20% nas
CA, Banerjee et al. , mostra em casuística de 110
pacientes submetidos a colostomia terminal uma taxa
de complicação de 41%, sendo a principal a deiscência
da anastomose colorretal, o autor associa ao grau de
nutrição do paciente, assim como radioterapia prévia
ou infecção abdominal, associadas com a má
vascularização do coto retal. Aydin et al. numa
amostra de 852 pacientes demonstraram morbidade de
48,5% e mortalidade de 1,7% quando compararam
reconstrução de Hartmann com ressecção e
anastomose primária, apresentando como
complicação mais freqüente o íleo prolongado (23%
nos submetidos à reconstrução pós Hartmann). Em sua
revisão, mostraram que na literatura há relatos de
mortalidade até 28% pós-reconstrução de Hartmann.
Também concluíram que a reversão da estomia em alça
estava associada a taxas significantemente menores de
complicações quando comparadas a colostomia
terminal.

Tal achado é reflexo a complexa reversão da
colostomia a Hartmann, demandando laparotomia e
extensa manipulação visceral, ao contrário da estomia
em alça. A reversão desta última envolve procedimento
muito menos complexo, Cantele et al. descreve
técnica de fechamento de estomias em alça utilizando
anestesia local. A menor complexidade da reversão da
estomia em alça está diretamente ligada às menores
complicações neste grupo. Bada et al. , em estudo
comparando fechamento de ileostomia em alça com
colostomia em alça demonstraram que as taxas de
complicações são respectivamente 7,6%, 10,3%, não
houve mortalidade em sua amostra, conclui que se trata
de um procedimento de fácil execução com baixas taxas
de morbimortalidade. Bell et al. também
demonstraram casuística semelhante à encontrada
neste trabalho.

Dois pacientes (7%) necessitaram de reoperação
num intervalo menor de 30 dias, devido à abcesso
intracavitário e a fístula de delgado com comunicação
com a bexiga. Casuística semelhante à maioria do
encontrado em literatura, como descrito.

Foram observados dois óbitos, tendo como causa
morte, sepsis intra-abdominal decorrente de fístula de
delgado para a cavidade e fístula para bexiga
associada com fístula enterocutânea ambos no grupo
submetido previamente a colostomia terminal, e ambos
com idade superior a 65 anos. Entretanto não houve
diferença estatisticamente significativa com relação à
estomia em alça. Possivelmente tal diferença poderia
tornar-se significante com o aumento da amostra de
pacientes. Banerjee et al. em sua revisão incluindo 7

[13]

[8]

[23]

[24]

[8]

[12]

[13]

autores demonstra variação da mortalidade de 0 a 4 %
(Tabela 1), todos incluindo número de pacientes
variando de 30 a 178.

Este estudo reforça a tendência atual da realização
de anastomose primária mesmo durante cirurgia de
emergência. Cleary et al. numa revisão de 203
artigos relacionado às lesões de colo e reto preconizam
que a anastomose primária (com ou sem estoma em
alça de “proteção”) deve ser realizada sempre que
possível, desde que o paciente esteja estável, com
pressão arterial média maior que 90mmHg, não haja
contaminação significante da cavidade, e lesões
associadas em outros órgãos não estejam presentes.

O cirurgião ao optar pela realização do
procedimento de Hartmann deve ter em mente a maior
incidência de complicações na reconstrução do trânsito
em relação à anastomose primária com estomia em
alça.

Observou-se significativa morbimortalidade após
reconstrução de trânsito intestinal, com maior número
de complicações naqueles submetidos à colostomia
terminal. O principal fator de risco para complicações
nesta população foi à idade maior que 65 anos.

[25]

CONCLUSÃO
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