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Resumo: Este trabalho busca utilizar as ferramentas da estatística para analisar e comparar ensaios
mecânicos às teorias encontradas na bibliografia de Resistência dos Materiais, quanto a vasos de pressão
de parede fina a fim de relacionar avaliar a influência da sutura na ocorrência de hérnias abdominais pós-
cirúrgicas (LÁZARO DA SILVA, 2004). A partir dos resultados da análise teórica serão escolhidas diferentes
configurações de sutura para a realização de ensaios experimentais, utilizando-se tecido não biológico. Os
modelos experimentais, construídos com material EVA (lâminas de etileno-acetato de vinila), costurados na
forma de cilindros, serão submetidos a uma pressão interna progressiva, até a ruptura. Com base nos
resultados de pressão de ruptura será avaliado a influência da mudança de configuração da sutura na
propensão ao aparecimento de hérnias abdominais através de uma análise estatística com Teste de
Hipóteses.
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1. Introdução:
 

Partindo da afirmação que a parede abdominal é um órgão de conformação cilindróide
e contrátil, constituido especialmente pelo músculo-aponeurótica que está diretamente
envolvido com a manutenção da postura e estabilização do tronco e pelas oscilações da
pressão intra-abdominal, no início dos anos 1970, o professor e cirurgião brasileiro, Alcino
Lázaro da Silva, publicou uma proposta de técnica para o tratamento de hérnia incisional,
denominou “transposição peritônio-aponeurótica longitudinal bilateral” (TRANSPALB) ou, mais
simplesmente, a transposição com o saco herniário (TSH), cuja essência é o aproveitamento
desse último no reparo dessas hérnias.(LÁZARO DA SILVA, 1971).

Após isolar e fender longitudinalmente o saco herniário, e de realizar incisões
relaxadoras na bainha dos músculos retos do abdome, anteriormente de um lado e
posteriormente do outro. Trinta anos depois, publicou seus resultados acumulados no longo
prazo, com taxa média de recidiva pouco maior do que 7%.(LÁZARO DA SILVA, 2004).

Dessa maneira, a fim de comparar a resistência à tração e à pressão do arranjo
trilaminar com suturas sobrepostas coincidentes com o de suturas não coincidentes e  estudar
as forças que atuam internamente na parede restauradora pela TSH por meio de um modelo
experimental não biológico, submetido a pressão no seu interior, foram usadas corpos de prova
com 3 camadas de etileno-acetato de vinila (ethylene-vinyl acetate, EVA).
 

2. Objetivos:



 
Comparar a resistência à tração e à pressão do arranjo trilaminar com suturas

sobrepostas coincidentes com o de suturas não coincidentes. Também a comparação entre
dois arranjos de costura, um com a camada externa de EVA desalinhada com o eixo radial de
referência (iremos referenciá-lo neste trabalho como “Arranjo Inicial”, como demonstrado na
Figura 02), e o outro com a camada externa alinhada com o eixo radial de referência (iremos
referenciá-lo como “Arranjo Renato”) e o uso de papel vegetal entre as camadas, simulando
uma condição de atrito entre as camadas mais realística com a condição biológica dos
músculos.

São objetivos específicos:
•          Confeccionar os modelos tubulares com camadas de etileno-acetato de vinila (EVA),

que represente o arranjo trilaminar da TSH, isto é, com linhas de sutura mecânica
sobrepostas, mas não coincidentes;

•          Confeccionar modelo semelhante, mas com as linhas de sutura coincidentes, para
servir de controle no experimento;

•          Submeter tais modelos a ensaios comparativos de pressão-tração, para quantificar as
cargas até a ruptura de um ou de todos os planos suturados;

•          Comparar os resultados estatísticamente e verificar se as diferentes configurações na
forma de sutura - coincidentes e não coincidentes- oferecem diferentes resistências ao
arranjo trilaminar dos modelos, quando submetidos a pressão interna.

 
3. Materiais e Métodos:

 
O estudo experimental trata-se da análise de estrutura, por ensaio de pressão, para

verificar a mecânica do arranjo trilaminar quando submetido a pressão interna até a sua
ruptura. Os ensaios de pressão serão realizados por meio de um sistema insuflador de ar com
fluxo contínuo (compressor), conectado a um manguito de borracha colocado no interior do
cilindro de EVA mais interno. Esse manguito possui duas saídas, uma que ficará acoplada ao
manômetro e outra ao compressor de ar. O manguito será inflado até ocorrer a ruptura de uma
ou mais camadas, seja nas linhas de sutura ou não, quando o nível pressórico (pico) atingido
será registrado. Todo o conjunto será também interligado a um sistema de transmissão dos
dados para um computador, onde serão registrados e tabulados através de um “Arduino Nano”,
em que conectado a ele um sensor de pressão “MPS20N0040D-S”. Todos os ensaios, com
diferentes configurações foram feitos entre 6 e 9 vezes a fim de validar nossa análise
estatística.

A modelagem dos corpos de prova consta de três cilindros concêntricos,
confeccionados a partir de membranas retangulares de etileno-acetato de vinila (ethylene-vinyl
acetate, EVA), com lados de 10cm x 24cm, 10cm x 25cm e 10cm x 26cm. Eles serão moldados
pela junção e costura mecânica (overloque) das bordas de 10cm (Figura 01). Cada cilindro terá
circunferência 1cm maior do que outro, para que sejam acomodados dentro dos demais, de
forma bem-ajustada, sem dobras. As três costuras ficarão alinhadas e coincidentes (grupo
controle), ou alternadas, com distância angular de 10º e 20° entre a central e as laterais,



conforme distribuição lograda pela técnica da TSH (grupo experimental).
 
 

Figura 01: Membranas de EVA abertas e tubulares, após costura de 10 cm nas bordas.

Fonte: Imagem criada pelo orientador.
Figura 02: Arranjo Centralizado das membranas de EVA.

Fonte: Orientador.
 
 

Figura 03: Membranas de EVA em arranjo triplo, com as linhas de sutura alinhadas (grupo
controle) ou alternadas (grupo experimental).

Fonte: Imagem criada pelo orientador.



 
 

Em seguida, serão calculados os valores médios de cada série, que serão analisados e
submetidos a tratamento estatístico por teste de hipótese, com variância desconhecida
(MONTGOMERY, 2016), para avaliar a confiança dos resultados experimentais, bem como
identificar a configuração mais resistente entre as suturas empregadas.

 
Figura 04: Espaço dos ensaios.

Fonte: Orientador.
 

 
4. Resultados:

 
Os resultados em relação às configurações de costura, arranjo e número de repetições

encontram-se na Tabela 01, que relaciona os valores de pressão de ruptura para cada
amostra, a média para cada configuração (em vermelho), o desvio padrão da média (em lilás) e
as amostras rejeitadas após ter sido usado o critério de Chavenet (TAYLOR, 2012), que exclui
do conjunto dados que estejam discrepantes em relação ao restantes dos valores.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 01: Valores de ruptura (mmHg) das amostras e suas configurações.



Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
 

Posteriormente, foram feitos 4 diagramas Boxplot (MONTGOMERY, 2016), através do
software Octave®, a fim de analisar graficamente a amplitude dos resultados dos ensaios.
 

Figura 05: Boxplot 01

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
 

Figura 06: Boxplot 02



Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
 
 

Figura 07: Boxplot 03

Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
 
 

Figura 08: Boxplot 04



Fonte: Elaborada pelo próprio autor.
5. Conclusão:

 
Os ensaios foram concluidos conforme o objetivo inicial do trabalho, obtendo resultados

consistentes com as referências bibliográficas estudadas e sendo possível analisá-la de um
ponto de vista estatístico. Para trabalhos futuros há necessidade de interpretação desses
resultados comparativos entre ensaios, a fim de se obter uma relação a melhoria do uso da
“transposição peritônio-aponeurótica longitudinal bilateral” (TRANSPALB), cuja técnica deu
embasamento para este trabalho.
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