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RESUMO

O tema envolve uma área de saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde na cidade do Rio de Janeiro: Incontinência urinária. A técnica 
desta cirurgia no nosso serviço tem índice de cura e recorrência semelhantes aos da literatura? O objetivo deste estudo foi avaliar, por um 
período de seguimento até dois anos após a cirurgia, a taxa de cura e recorrência da incontinência urinária de esforço (IUE) pela técnica de 
colocação de tela sintética suburetral transobturatória. Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UNESA, sob o número:
44062515.1.0000.5284, foi realizado um estudo retrospectivo de coorte de 100 pacientes submetidas à correção cirúrgica de incontinência de 
esforço, através da técnica transobturatória de colocação de fita sintética suburetral, no Serviço de Ginecologia do Hospital Municipal da Piedade. 
O levantamento retrospectivo teve como ponto final o mês de abril de 2014 se estendendo aos anos anteriores até se chegar ao número de 100 
prontuários. Estudo foi extraído de dados neles contidos e em caso de dúvidas as pacientes foram contatadas por telefone e/ou convidadas a 
comparecerem para dirimir quaisquer dúvidas. O período de levantamento de dados foi  de setembro de 2015 a abril de 2016  até totalizar uma 
amostra de 100 pacientes, o que incluiu pacientes operadas em 2013 e 2014 no erviço. As variáveis estudadas foram: cura da incontinência 
urinária de esforço no pós-operatório recente e, recorrência do sintoma urinário por um período até dois anos após realização da cirurgia. Foi 
definida como cura da IUE, a ausência completa do sintoma de IUE até um mês após a cirurgia. A recorrência foi considerada quando a paciente 
apresentou retorno do sintoma de IUE após a cura, ainda que em menor intensidade. Os critério de inclusão foram pacientes submetidas a 
cirurgia para tratamento de incontinência Urinária de esforço verdadeira e pela técnica transobturatória utilizando o mesmo tipo de material (tela 
e agulhas). Os de exclusão foram: todas as pacientes que apresentaram Incontinência urinária mista ou quaisquer outras alterações miccionais 
que não estivessem enquadradas na Incontinência urinária verdadeira; pacientes que foram submetidas à colocação de tela sintética suburetral 
por outra técnica que não a transobturatória e pacientes que perderam o seguimento pós-operatório na unidade ou que o contato não teve êxito. 
Na análise estatística foram calculados os índices de cura da IUE e recorrência dos sintomas em até dois anos após a realização da cirurgia. As 
variáveis numéricas foram submetidas ao calculo das incidências. Do total de 100 prontuários selecionados 11 pacientes foram excluídas do 
estudo por perda de seguimento pós-operatório. Destes 89 pacientes, 26 pacientes apresentaram alguma queixa urinária após a cirurgia. O 
quadro de “infecção urinária” no pós-operatório imediato foi relatado em apenas duas pacientes. A queixa de “retenção urinária parcial”, ou seja, 
a necessidade de realizar um esforço miccional maior para expulsão da urina foi relatado por três pacientes. Sintomas de “urgência miccional” 
foram descrito em seis pacientes, sendo: quatro com aparecimento no pós-operatório imediato, uma iniciada dois anos após a cirurgia e outra 
que já referia o sintoma antes de operar. A queixa de “Incontinência urinária de esforço” (IUE) esteve presente em 14 pacientes. Sendo que em 
seis pacientes a cirurgia não eliminou a queixa. A recorrência da incontinência ocorreu em três pacientes após 1, 2 e 3 anos respectivamente após 
a cirurgia. O desaparecimento da queixa de IUE foi mais prolongado em cinco pacientes: uma em 2 meses, três em 6 meses e uma em 1 ano. A 
taxa de cura e recorrência da incontinência urinária de esforço até 2 anos após a cirurgia, pela técnica transobturatória de colocação de tela 
sintética suburetral, foi respectivamente de 93,3% e 2,3%.
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