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RESUMO

O tema geral é a Incontinência urinária de esforço na mulher. Em virtude da técnica transobturatória de colocação de fita suburetral, para 
tratamento da incontinência urinária de esforço, ser prática relativamente recente no SUS do Rio de Janeiro, foi despertado o interesse em avaliar 
as complicações desta técnica e compará-los com os da literatura. O objetivo do estudo foi avaliar, por um período de seguimento até dois anos 
após a cirurgia, o índice de extrusão da tela sintética suburetral colocada pela via transobturatória para cura da incontinência urinária de esforço. 
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. Foram levantados os 
dados, e/ou contatadas, em média 15 prontuários/pacientes por mês, de setembro de 2015 a abril de 2016. A variável estudada foi a extrusão da 
fita sintética pela vagina por um período até dois anos após realização da cirurgia. Foi definida como extrusão, a percepção da tela, ainda que 
uma pequena parte dela, na vagina pela paciente ou pelo seu parceiro sexual e confirmada pelo ginecologista. A extrusão também foi suspeitada 
quando a paciente apresentou: dispareunia, sinusorragia ou sensação de incômodo vaginal e confirmada através do exame físico. Nos casos de 
dados duvidosos descritos no prontuário, foi feito contato telefônico com as pacientes e convocadas a comparecer ao hospital para serem 
submetidas a exame ginecológico. Os critérios de Inclusão foram: pacientes submetidas à cirurgia para tratamento de incontinência urinária de 
esforço verdadeira 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 foi calculado o índice de 
extrusão até dois anos após a realização da cirurgia. Foram selecionados 100 prontuários de pacientes operadas em 2013 e 2014. Do total, 11 
pacientes foram excluídas da pesquisa por perda de seguimento pós-operatório. Destas 89 pacientes incluídas no estudo apenas cinco 
apresentaram extrusão da fita. O índice de extrusão do Sling sintético via vaginal foi de 5,6%, dentro dos limites aceitáveis pela literatura.
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