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Avaliação

A empresa fornecedora Téchymed apresentou o produto Surgywrap juntamente

com um estudo em modelo experimental demonstrando menor interação entre os tecidos

moles para o grupo que recebeu o Surgywrap (1 – estudo não publicado)

Após revisão da literatura científica, encontramos estudo clínico que avaliou este

material em pacientes submetidos a dissectomia por fenestração ou laminectomia. Neste

estudo, a avaliação tomográfica demonstrou menor taxa de adesões no grupo que

recebeu o Surgywrap; no entanto não houve diferença entre os grupos em relação a

desfechos clínicos. (2) Os demais estudos encontrados foram realizados em modelos

animais, como o que foi apresentado pelo fornecedor. (3-6)

Outros tipos de barreira de adesão já testados, também com função de reduzir

adesão entre os tecidos, foram associados a maior incidência de fístulas e peritonite.(7)

Estas complicações não haviam sido demonstradas em estudos menores ou em modelos

animais.

Desta forma, não há estudos clínicos em humanos que demonstrem benefício

com o uso deste material. O estudo clínico encontrado não demonstrou diferença com

relação a desfechos clínicos. Além disso, são necessários estudos de segurança em

humanos para definir perfil de segurança e riscos associados a este material. Desta

forma, consideramos haver dados insuficientes tanto em relação à eficácia como em

relação à segurança do uso deste material, e estudos clínicos adequadamente delineados

são necessários para que se considere a recomendação de seu uso.
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