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TRADUÇÃO LIVRE 

Revisão sistemática e meta-análise de Ligadura Versus Reparo  

de lesões na Veia Cava Inferior 

RESUMO 

OBJETIVO: Lesões da veia cava inferior (VCI) apresentam alta taxa de mortalidade, que pode estar rela-
cionada à localização da lesão e ao tipo de ação corretiva. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revi-
são sistemática e meta-análise da literatura publicada avaliando ligadura versus reparo.  

MÉTODO: Estudos publicados em inglês no MEDLINE ou EMBASE de 1946 a outubro de 2018 foram 
examinados para avaliar a mortalidade entre pacientes tratados com ligadura versus reparo de lesões de 
VCI. Os estudos incluídos forneceram mortalidade associada à ligadura versus reparo e relataram lesão 
de IVC. O risco de viés foi avaliado em relação aos relatórios de resultados incompletos e seletivos com 
pontuação Newcastle-Ottawa de 7 ou superior. Usou-se modelo de efeitos aleatórios com método de es-
timativa de máxima verossimilhança restrita em R e o pacote Metafor para avaliar os resultados.  

RESULTADOS: A revisão sistemática identificou 26 estudos, dos quais 14 estudos, incluindo 855 pacien-
tes, preencheram nossos critérios de inclusão para meta-análise. A ligadura VCI foi associada a maior 
mortalidade do que o reparo VCI (OR: 3,12, P <0,01, I2 = 49%). A ligadura de lesões de VCI infrarrenal 
não foi estatisticamente associada à mortalidade (OR: 3,13, P = 0,09). A localização da lesão suprarrenal 
em comparação com a infra-renal (OR 3,11, P <0,01, I2 = 28%) e o mecanismo contuso em comparação 
com a penetrante (OR: 1,91, P = 0,02, I2 = 0%) também foram associados com maior mortalidade. 

CONCLUSÃO: Nesta meta-análise, a ligadura de lesões de VCI foi associada a um aumento da mortali-
dade em comparação com o reparo, mas não especificamente para lesões de VCI infrarrenal. A lesão 
suprarrenal da VCI e o mecanismo contuso foram associados ao aumento da mortalidade em compara-
ção à lesão da VCI infrarrenal e ao mecanismo penetrante, respectivamente. Os dados são limitados em 
relação à lesão renal aguda e eventos tromboembólicos venosos após a ligadura de VCI e podem justifi-
car estudos multicêntricos. Relatórios padronizados de dados de lesões de IVC não foram bem estabele-
cidos e são necessários para permitir a comparação dos resultados entre as instituições. Em particular, o 
relato da localização, gravidade e tipo de reparo da lesão deve ser padronizado. Um estudo prospectivo 
multicêntrico contemporâneo é necessário para comparar definitivamente a técnica cirúrgica.                                                              
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