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RESUMO 
 
Introdução: O prolapso genital é um problema comum que afeta até 50% das 

mulheres multíparas. Aproximadamente 40% das mulheres previamente continentes 

que se submetem à cirurgia pélvica para correção do prolapso genital relatam 

incontinência urinária de esforço (IUE) no período pós-operatório.  

Objetivos: Os objetivos deste estudo são descrever a incidência de IUE “de novo” em 

mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de compartimento vaginal 

anterior usando tela sintética e identificar fatores de risco para esse desfecho. 

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo de 146 mulheres submetidas à correção 

cirúrgica do prolapso de compartimento vaginal anterior entre 2007 e 2017, 

acompanhadas por um período mínimo de 12 meses. Mulheres com cirurgia anti-

incontinência prévia ou concomitante não foram incluídas. Foi avaliava a incidência de 

IUE “de novo” aos 3 e 12 meses de seguimento. Todas as pacientes tiveram um teste 

de esforço negativo e ausência de IUE oculta na urodinâmica pré-operatória. O 

desfecho foi considerado positivo no caso de queixa subjetiva de IUE no pós-

operatório. Variáveis associadas ao desfecho com p-valor ≤ 0,10 foram incluídas em 

um modelo de regressão logística para calcular o risco relativo (RR) para IUE “de 

novo”. Para análise multivariada, foi considerado significativo um p-valor ≤0,05. 

Resultados: A incidência de IUE “de novo” aos 3 e 12 meses de acompanhamento 

foi de 15,8% e 20,5%, respectivamente. Maior índice de massa corporal (IMC), 

diabetes, prolapso genital em parede vaginal anterior estádio ≥3, maior idade na 

primeira gravidez, maior primeiro desejo miccional e curva de fluxo com padrão 

prolongado mostraram associação positiva com IUE “de novo” na análise univariada. 

Ter realizado perineoplastia prévia mostrou ter um efeito protetor. Após análise 

multivariada, maior IMC, diabetes, prolapso genital em parede vaginal anterior estádio 

≥3 e curva de fluxo com padrão prolongado permaneceram como fatores de risco para 

IUE “de novo”. 

Conclusão: A incidência de IUE “de novo” foi de 20,5% nesta população. Mulheres 

continentes que se submeteram a este procedimento cirúrgico e que apresentavam 

IMC mais elevado, diabetes, POP-Q ≥3 e curva de fluxo com padrão prolongado no 

estudo urodinâmico tiveram maior risco de apresentar IUE “de novo”. 

Palavras-Chave: incontinência urinária de esforço; prolapso de órgão pélvico; fatores 

de risco; complicações pós-operatórias. 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Genital prolapse is a common problem that affects up to 50% of 

multiparous women. Approximately 40% of continent women who undergo pelvic 

surgery for genital prolapse report stress urinary incontinence (SUI) in the 

postoperative period. 

Objective: The aims of this study are to describe the postoperative incidence of de 

novo SUI in women who underwent anterior vaginal compartment prolapse repair using 

synthetic polypropylene mesh and to identify risk factors for this outcome.  

Methods: A retrospective cohort study of 146 women who underwent anterior vaginal 

repair from 2007 to 2017 and followed by a minimum period of 12 months was 

performed. The incidence of de novo SUI was evaluated at 3 and 12 months of follow-

up. Women with concomitant or prior anti-incontinence surgery were not included. 

Preoperatively, all patients had a negative stress test and no evidence of occult SUI 

on urodynamics. The outcome was considered positive if the patient had complaints of 

SUI at the follow-up. Variables associated with the outcome with a p-value ≤0.10 were 

included in a logistic regression model to calculate the relative risk (RR) for de novo 

SUI. For multivariate analysis, all analyzes were performed considering a significant p-

value ≤0.05.  

Results: The incidence of de novo SUI at 3 and 12 months of follow-up was 15.8% 

and 20.5%, respectively. Higher body mass index (BMI), diabetes, POP-Q ≥3, 

advanced age in the first pregnancy, higher first desire to void and flow curve with 

plateau-shaped pattern in the urodynamics showed association with de novo SUI in 

the univariate analysis. Previous perineoplasty was shown to have a protective effect. 

After multivariate analysis, higher BMI, diabetes, POP-Q ≥3 and flow curve with 

plateau-shaped pattern in the urodynamics remained as risk factors for de novo SUI 

(p ≤0.05).  

Conclusion: The incidence of de novo SUI after anterior vaginal compartment 

reconstructive surgery with synthetic mesh was 20.5% in this population. Continent 

women who underwent this surgical procedure and who presented higher BMI, 

diabetes, POP-Q ≥3 and flow curve with plateau-shaped pattern in the urodynamics 

were more likely to develop de novo SUI.  

Keywords: urinary incontinence; pelvic organ prolapse; risk factors; postoperative 

complications 
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1 . INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo a Sociedade Internacional de Continência (ICS) e a Associação 

Internacional de Uroginecologia (IUGA), prolapso dos órgãos pélvicos (POP) é 

definido como a descida de um ou mais dos seguintes componentes: parede vaginal 

anterior, parede vaginal posterior, útero (colo uterino)  ou cúpula vaginal nas 

pacientes histerectomizadas(1).  

O sistema de suporte das vísceras pélvicas tem como objetivo manter as 

relações espaciais entre colo uterino e vagina, bexiga e uretra, e reto e canal anal 

entre si e nos limites da pelve. A função primária de tais órgãos é de armazenamento, 

distensão e eliminação, e eles devem preservar suas relações anatômicas normais 

para manter suas funções fisiológicas. Como na mulher essa anatomia também é 

adaptada para a parturição, esta é mais suscetível à perturbação dessas relações 

anatômicas com consequente disfunção fisiológica, como incontinência urinária ou 

fecal e prolapso vaginal. 

O POP é um problema comum que afeta até 50% das mulheres multíparas e 

cerca de 12% a 19%das mulheres serão submetidas a uma correção cirúrgica do POP 

durante a vida(2,3). A cirurgia para correção do prolapso é uma importante e 

desafiadora área da prática ginecológica que diretamente se relaciona à tendência de 

envelhecimento da população mundial. Atualmente, a cirurgia para correção de 

prolapso já é realizada duas vezes mais frequentemente que a cirurgia para 

incontinência urinária e seus tempos cirúrgico e de internação são pelo menos três 

vezes maiores do que a última. 

Pacientes com POP podem relatar sintomas diretamente relacionados com o 

prolapso, como abaulamento vaginal, pressão e desconforto, bem como sintomas 

urinários ou intestinais, ou ambos, sendo os mais comuns a disfunção miccional 

obstrutiva, o esvaziamento incompleto da bexiga e a bexiga hiperativa. Algumas 

mulheres também se queixam de hesitação e jato urinário fraco ou prolongado. O 

impacto que a correção cirúrgica do POP terá em ambas as funções da bexiga e do 

intestino é muito importante. 

Aproximadamente 40% das mulheres com POP referem sintomas de 

incontinência urinária de esforço (IUE), definida como a perda involuntária de urina 

durante o esforço(4). Durante testes provocativos com redução do prolapso, como 
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tosse e Valsalva, até metade das pacientes com POP sem queixas urinárias irão 

apresentar perda de urina, sendo esse quadro definido como incontinência urinária de 

esforço oculta (IUO)(5). Uma explicação provável para isso é o acotovelamento ou 

compressão externa da uretra, que ocorre principalmente nos graus avançados de 

prolapso, resultando em obstrução. Ainda que uma paciente com POP não apresente 

IUO no pré-operatório, é possível que após a correção cirúrgica da distopia ela inicie 

um quadro de perda urinária às manobras de esforço, sendo tal quadro, então, 

definido como IUE “de novo”. 

O estudo urodinâmico tornou-se um exame importante na avaliação de 

pacientes com POP e/ou incontinência urinária para muitos profissionais que atendem 

mulheres com disfunções do assoalho pélvico. O uso rotineiro da urodinâmica pré-

operatória em todas as pacientes, entretanto, tem sido colocado sob crescente 

discussão, na medida em que a comunidade médica busca praticar a medicina 

baseada em evidências. Pacientes com POP podem apresentar vários sintomas do 

trato urinário, que não necessariamente se correlacionam com os achados 

urodinâmicos. Além disso, ainda não está estabelecido na literatura se os achados 

urodinâmicos se correlacionarão com os resultados pós-operatórios ou como seus 

dados devem ter impacto no aconselhamento da paciente e no planejamento 

cirúrgico(6). 

Uma proporção significativa das pacientes que realizarão correção cirúrgica do 

POP com tela por via vaginal, sem uma cirurgia anti-incontinência concomitante, irá 

desenvolver incontinência urinária de esforço “de novo” no pós-operatório, o que pode 

ser decepcionante para a paciente e representar um desafio ao médico assistente. 

Assim, na paciente continente, o cirurgião tem três opções: realizar a cirurgia anti-

incontinência de rotina (abordagem em tempo único) com risco da paciente ser tratada 

desnecessariamente (sobretratamento) e apresentar complicações, manter uma 

conduta expectante no pós-operatório reservando uma segunda cirurgia para os 

casos que desenvolverem IUE com indicação cirúrgica (abordagem em dois tempos) 

ou usar testes provocativos com redução do POP na tentativa de predizer se a 

paciente irá desenvolver incontinência urinária de esforço “de novo”, e auxiliar na sua 

estratégia(7). Nenhuma dessas condutas é considerada padrão no momento. 

Os mecanismos pelos quais a IUE “de novo” pós-operatória pode surgir não 

são bem compreendidos. A realização de procedimentos anti-incontinência profiláticos 

no momento da reparação do POP é controverso numa paciente que estava 
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continente previamente, já que isso pode trazer maior morbidade do que o problema 

que se pretende corrigir. Espera-se no futuro, que com a identificação e o 

conhecimento de fatores preditores para o surgimento desse desfecho, o tratamento 

cirúrgico para essas pacientes possa ser individualizado da melhor forma, visando não 

só a correção do prolapso genital bem como a manutenção da continência urinária. 
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2 . JUSTIFICATIVAS E HIPÓTESE 

 

 

Estima-se, segundo o IBGE, que a população brasileira já ultrapasse os 

duzentos milhões de habitantes(8). De acordo com o censo demográfico brasileiro de 

2010, 51% dela é composta por mulheres, tendo, quase oito milhões destas, 65 anos 

ou mais(9). O órgão estima ainda que, até 2060, o número de idosos quadruplique, 

confirmando a tendência de envelhecimento da população associada ao aumento da 

expectativa de vida(10). O número total de mulheres no Estado Rio de Janeiro é de 

mais de oito milhões, sendo que 40% delas residem na capital fluminense(11). Por 

isso, é muito importante a atenção para as condições que comprometem a saúde e a 

qualidade de vida deste significativo grupo populacional. 

Apesar de existirem estudos sobre a taxa de cura e melhora na qualidade de 

vida em pacientes submetidas à cirurgia para tratamento do prolapso genital, há 

escassez de trabalhos pesquisando possíveis fatores predisponentes para o 

surgimento de incontinência urinária de esforço no pós-operatório de pacientes 

previamente continentes. Considerando-se apenas estudos com grande base 

populacional, um estudo chinês mostrou que mulheres diabéticas têm o dobro de 

chance de desenvolver esse desfecho quando comparadas com não diabéticas, e que 

a pressão de fechamento uretral máxima menor que 60cmH2O e o comprimento 

uretral funcional menor que dois centímetros no estudo urodinâmico pré-operatório 

podem ser considerados fatores de risco(12).  

Dos outros quatro estudos encontrados nas bases de dados Pubmed e LILACS 

que tiveram o objetivo específico de identificar possíveis fatores preditores para IUE 

“de novo” em mulheres continentes, três foram realizados em países orientais e um 

nos Estados Unidos da América(13–16). As diferenças sociodemográficas, culturais e 

obstétricas entre as populações oriental e brasileira, o fato de não terem sido 

encontrados trabalhos publicados na literatura médica avaliando a incidência de IUE 

“de novo” em mulheres brasileiras submetidas à correção cirúrgica do POP com tela, 

além da busca por novas variáveis possíveis de serem analisadas, justificam o 

presente estudo.  

Assim, podem ser identificados a frequência e os fatores que contribuem para 

o surgimento de incontinência urinária de esforço após a realização de cirurgia para 

tratamento de prolapso genital com telas sintéticas, que oferecerão subsídios para a 
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tomada de decisão no que se refere à realização de uma cirurgia anti-incontinência no 

mesmo ato operatório, decisão esta tomada em conjunto com a paciente.  

Baseado na história natural da doença do prolapso genital, na frequência de 

IUE “de novo” em pacientes operadas para a cura do POP descrita na literatura 

médica e na escassa informação quanto aos fatores preditores para este, foi 

formulada a seguinte hipótese: 

Fatores de risco para prolapso dos órgãos pélvicos podem ser, também, fatores 

de risco para o surgimento de IUE “de novo” nas pacientes submetidas a cirurgia para 

cura do prolapso com tela sintética. É possível que idade avançada, índice de massa 

corporal elevado, status menopausal, número de partos vaginais prévios, presença de 

comorbidades como diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica, primeira gravidez 

precoce e tabagismo sejam fatores de risco para esse desfecho. Além disso, o tipo de 

tela sintética usada na cirurgia e dados do estudo urodinâmico prévio ao procedimento 

cirúrgico podem ser fatores prognósticos para o surgimento de IUE “de novo”. 
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3 . REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DO POP 

 

A descrição e classificação sistêmica do prolapso genital são extremamente 

úteis para documentar de modo objetivo a severidade do problema e, principalmente, 

para padronizar as definições acerca do POP mundialmente, permitindo a 

comparação dos resultados dos estudos e, quando possível, a realização de revisões 

sistemáticas e meta-análises. Os dois sistemas de classificação do POP mais 

utilizados são o Half-Way System, criado por Baden-Walker em 1972, e o Pelvic Organ 

Prolapse Quantification (POP-Q), desenvolvido pela Sociedade Internacional de 

Continência e pela Associação Internacional de Uroginecologia, em 1996.  

Este último, classifica o prolapso genital em quatro estágios de acordo com o 

compartimento vaginal afetado e utiliza o anel himenal como referência. Esse sistema 

descritivo contém uma série de medidas sítio-específicas relacionadas ao suporte dos 

órgãos pélvicos, e o prolapso em cada segmento é avaliado. A posição anatômica de 

6 pontos definidos é medida, em centímetros, acima do hímen (número negativo) ou 

abaixo do hímen (número positivo), com o plano do anel himenal sendo definido como 

zero. Dois desses pontos estão na parede vaginal anterior, dois, no terço superior da 

vagina, e mais dois, na parede vaginal posterior, como representa a Figura 1. 

 

Figura 1. Pontos de interesse para quantificação do POP. 

    

Fonte: Adaptado de Haylen et al., 2016(1). 
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As definições específicas para cada um desses pontos são as seguintes: 

 Ponto Aa: localizado na linha média da parede vaginal anterior, esse ponto 

está a 3cm do anel himenal. Por definição, pode variar de -3cm a +3cm; 

 Ponto Ba: representa o ponto de maior prolapso entre o fórnice vaginal 

anterior e o ponto Aa. Por definição, está em -3cm na ausência de prolapso 

e deverá ter um valor positivo igual à posição da cúpula vaginal em uma 

mulher com eversão completa da vagina; 

 Ponto C: localizado no lábio anterior do colo uterino ou na cúpula vaginal 

em mulheres histerectomizadas; 

 Ponto D: medido apenas em mulheres que possuem o colo do útero, esse 

ponto fica no fórnice vaginal posterior, na altura da sua conexão com o 

complexo ligamentar uterossacro-cardinal; 

 Ponto Ap: localizado na linha média da parede vaginal posterior, esse ponto 

está a 3cm do anel himenal. Pode variar de -3cm a +3cm; 

 Ponto Bp: representa o ponto de maior prolapso entre o fórnice vaginal 

posterior e o ponto Ap. Por definição, está em -3cm na ausência de 

prolapso e deverá ter um valor positivo igual à posição da cúpula vaginal 

em uma mulher com eversão completa da vagina. 

Outros pontos de referência incluem o hiato genital (hg), corpo perineal (cp) e 

comprimento vaginal total (cvt), que podem ser interpretados na Figura 1. O 

estadiamento do prolapso genital é descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Estadiamento do POP 

Sistema de Quantificação do Prolapso POP-Q 

Estágio 0 Sem prolapso. Pontos Aa, Ap, Ba e Bp estão em -3cm. Pontos C ou D estão no 

máximo até -(CVT - 2)cm 

Estágio I Porção mais distal do prolapso está acima de -1cm (acima do nível do hímen) 

Estágio II Porção mais distal do prolapso está ≥ -1cm e ≤ +1cm (≤ 1cm acima ou abaixo do 

nível do hímen) 

Estágio III Porção mais distal do prolapso está > +1cm mas <+(CVT - 2)cm (mais de 1cm além 

do hímen mas não mais do que 2cm a menos que o comprimento vaginal total)  

Estágio IV Eversão completa ou porção mais distal do prolapso ≥ +(CVT - 2)cm 

CVT: comprimento vaginal total.  
Fonte: Adaptado de Haylen et al., 2016(1). 
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3.2. PREVALÊNCIA DO POP 

 

A maior parte dos trabalhos mostra que cerca de 50% das mulheres 

desenvolverão prolapso, mas apenas 10% a 20% delas buscarão avaliação 

médica(17). Dados da literatura mostram que a prevalência global de POP apresenta 

uma ampla variação, estando entre 3% e 50%, dependendo da definição utilizada, 

seja ela baseada no sintoma ou no exame físico da paciente. Quando o POP é definido 

pelos sintomas, a prevalência é de 3% a 6%, comparado com 23% a 50% quando 

baseada no exame, indicando que a maioria das mulheres com prolapso é 

assintomática(18–24).  

 
Quadro 2. Prevalência do POP 

Estudo Definição Prevalência 

Wu, 2014 Sintoma 2,9% 

Rortveit, 2007 Sintoma 5,7% 

Hendrix, 2002 Exame físico Geral: 41,1% 

Anterior: 34,3% 

Posterior: 18,6% 

Apical: 14,2% 

Swift, 2003 Exame físico Estágio 0: 6,4% 

Estágio I: 43,3% 

Estágio II: 47,7% 

Estágio III: 2,6% 

Handa, 2004 Exame físico Cistocele: 24,6% 

Retocele: 12,9% 

Uterino: 3,8% 

Bradley, 2007 Exame físico Geral: 23,5-49,9% 

Walker, 2011 Revisão da literatura 19,7% (3,4 – 56,4%) 

Fonte: Estudos epidemiológicos sobre a prevalência do POP(18–24). 

 

Utilizando o exame físico como critério, o prolapso do compartimento anterior 

é o mais frequente, sendo detectado duas vezes mais que o do compartimento 

posterior e três vezes mais que o prolapso do compartimento apical. Entretanto, na 

maior parte dos casos de POP sintomático, o acometimento de múltiplos 

compartimentos é observado. Após histerectomia, 6% a 8% das mulheres irão 

desenvolver o prolapso da cúpula vaginal e na grande maioria desses casos o 

prolapso de mais de um compartimento estará presente(25,26). 
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Em um grande estudo transversal, Luber et al. mostraram que a incidência 

máxima das queixas relacionadas ao prolapso genital está entre as idades de 70 e 79 

anos, ainda que os sintomas do POP ainda sejam relativamente comuns em mulheres 

mais jovens(27). Dados de estudos americanos mostram uma incidência anual para 

correção cirúrgica do POP entre 1,5 e 1,8 casos por 1000 mulheres-ano(28,29). Um 

estudo americano previu que até 2050 o número de mulheres com POP sintomático 

nos Estados Unidos irá aumentar no mínimo em 46%, ou seja, de 3,3 para 4,9 milhões 

de mulheres(30). O estudo ainda previu que, de 2010 à 2050, o número de mulheres 

com pelo menos um distúrbio do assoalho pélvico irá aumentar em 55%. 

Nos Estados Unidos, o POP é considerado a principal indicação de mais de 

200.000 procedimentos cirúrgicos por ano, com 25% das pacientes sendo submetidas 

a cirurgias subsequentes e um custo anual de mais de US$ 1 bilhão(31). Também é 

importante observar que o custo ambulatorial de cuidados com disfunções do 

assoalho pélvico nos EUA, entre 2005 e 2006, foi de cerca de US$ 300 milhões(32). 

Se esses números fossem adicionados aos custos da cirurgia de POP, o custo anual 

total seria de mais de US$ 1,4 bilhão. 

 

 

3.3. FATORES DE RISCO PARA O POP 

 

Levando-se em consideração o tempo e os recursos dedicados ao estudo do 

prolapso genital, surpreendentemente ainda pouco se sabe sobre sua frequência, 

seus fatores de risco e suas taxas de progressão. As características etiológicas do 

POP ainda são pouco compreendidas e multifatoriais, atribuíveis a uma diversidade 

de fatores de risco e variando de mulher para mulher(33). A diminuição da estabilidade 

dos músculos do assoalho pélvico e do tecido conjuntivo através de trauma, laceração 

e aumento crônico da pressão intra-abdominal são provavelmente os principais 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento do POP. 

Os fatores de risco mais consistentes para o desenvolvimento do prolapso 

genital são o parto vaginal, a idade avançada e o índice de massa corporal (IMC) 

elevado, entretanto, numerosos outros fatores contribuem para esta condição. A 

incidência de POP está amplamente relacionada ao parto vaginal, o que é bem 

documentado em estudos epidemiológicos(19,34). Nygaard et al. avaliaram fatores de 

risco para o POP em mulheres pertencentes ao estudo WHI e encontraram que 
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mulheres com um maior número de partos normais estão mais propensas a 

desenvolverem o prolapso, quando este é definido como estágio POP-Q II ou 

maior(34). 

O parto vaginal leva à laceração, estiramento e deslocamento dos músculos e 

nervos pélvicos. No estudo Oxford Family Planning Study, o número de partos foi o 

fator de risco mais forte e relevante para POP em mulheres com menos de 60 anos 

de idade. As mulheres que possuíam um parto normal tiveram risco cerca de quatro 

vezes maior de desenvolver POP quando comparadas com nulíparas, enquanto 

aquelas que tiveram dois ou quatro filhos por via vaginal, tiveram um risco relativo 

(RR) de 8,4 e 10,85, respectivamente(35). 

Hendrix et. al encontraram resultados semelhantes, relatando que cada parto 

adicional aumenta o risco de desenvolver POP em 10% a 20%(20). Lien et al. 

demonstraram que, durante o segundo estágio do trabalho de parto, os músculos 

elevadores do ânus são tracionados mais de 200% além do seu limite para lesões por 

estiramento(36). O parto com fórceps, o peso elevado do bebê ao nascer (> 4500g), 

o segundo estágio do trabalho de parto prolongado e a idade jovem na primeira 

gravidez (abaixo de 25 anos) são considerados fatores de risco obstétricos adicionais, 

mas inferiores ao parto vaginal(37). Além disso, um estudo transversal com cerca de 

3000 mulheres encontrou que o risco atribuído ao parto vaginal para desenvolvimento 

de prolapso genital sintomático foi de 46%(20).  

A cesariana eletiva reduz a incidência do POP. As mulheres que tiveram parto 

vaginal têm maior risco de desenvolver sintomas de prolapso quando comparadas 

àquelas que tiveram cesarianas eletivas (RR 1,82; IC95% 1,04 –3,19). Estes dados 

estimam que, para cada sete mulheres com cesárea eletiva, uma mulher seria 

protegida de desenvolver uma distopia genital(38). 

Ainda é controversa na literatura a questão se a própria gravidez deve ser 

considerada como um fator de risco para o POP. Alguns estudos mostram uma 

tendência de que após uma gravidez haveria aumento na incidência do prolapso 

genital, independentemente do modo de parto, em comparação com os grupos 

controles de mulheres nuligestas(39). No entanto, o POP também pode ser visto em 

mulheres nulíparas, logo outros fatores devem estar envolvidos no seu 

desenvolvimento, o que apoia a teoria de que a causa do prolapso seja multifatorial. 

Obesidade e condições de aumento crônico da pressão intra-abdominal, como 

constipação, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e levantamento de 
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peso regular, exercem pressão excessiva sobre o assoalho pélvico, músculos, tecido 

conjuntivo e nervo pudendo. Uma revisão sistemática publicada recentemente 

determinou a associação entre graus de obesidade e POP, utilizando-se tanto o 

diagnóstico objetivo através do POP-Q como a queixa subjetiva de prolapso. As taxas 

de risco foram calculadas para as categorias de IMC que estão de acordo com as 

definições da Organização Mundial de Saúde (OMS): peso normal para IMC de 18,5 

a 24,9 Kg/m², sobrepeso para IMC de 25 a 29,9 Kg/m² e obesidade para IMC ≥ 

30Kg/m². Em comparação com mulheres de peso normal, as mulheres nas categorias 

sobrepeso e obesas apresentaram razões de risco de pelo menos 1,36 e 1,47, 

respectivamente(40). 

Análises de subgrupos mostraram que, em comparação com mulheres com 

peso normal, as mulheres com sobrepeso tiveram uma razão de risco de 1,23 (IC95% 

0,97 – 1,55) quando considerada a queixa subjetiva de POP e 1,54 (IC95% 1,28 – 

1,83) se objetivamente medido pela classificação POP-Q. Em comparação com 

mulheres com peso normal, mulheres obesas tiveram uma razão de risco de 1,44 

(IC95% 1,18 – 1,76) no caso de queixa subjetiva de POP e 1,71 (IC95% 1,42 – 2,06) 

se este foi objetivamente medido pelo POP-Q. 

A idade está fortemente associada ao POP, havendo aumento significativo 

tanto da prevalência como da incidência com o processo de envelhecimento da 

mulher. A denervação progressiva dos músculos do assoalho pélvico que ocorre com 

a idade pode contribuir para que isso ocorra(41). Swift et al. sugerem que a 

prevalência do prolapso genital aumenta 38% a cada década de vida(42). Hendrix et 

al. publicaram um estudo, utilizando dados do Women's Health Initiative (WHI), e 

mostraram que o risco de desenvolver POP em mulheres entre 60 e 69 anos e entre 

70 e 79 é superior ao das mulheres com idade entre 50 e 59 anos(20). 

A associação entre prolapso genital e história familiar, maior prevalência de 

hérnias em pacientes com POP e o aumento da prevalência em mulheres com 

alterações do tecido conjuntivo (por exemplo, síndrome de Marfan) tornam muito 

provável que importantes fatores genéticos desempenhem um papel crucial no 

desenvolvimento etiológico do POP. 

As diferenças quantitativas e qualitativas no colágeno podem contribuir para o 

POP. A Síndrome de Marfan é uma doença autossômica dominante ligada a um 

defeito no gene fibrilina-1 situado no cromossomo 15, que tem uma prevalência de 1 

para cada 10.000 indivíduos, e causa desordens no tecido conjuntivo. Outra doença 
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relacionada a alterações no tecido conjuntivo é a Síndrome de Ehlers-Danlos. Um 

pequeno estudo transversal avaliou a prevalência de POP em pacientes portadoras 

dessas duas doenças. O diagnóstico do POP não foi feito através de exame físico e 

sim quando a paciente já havia sido submetida a alguma cirurgia para correção do 

prolapso ou quando queixava-se de pressão ou abaulamento vaginal. A prevalência 

de prolapso genital foi de 33% em pacientes com Síndrome de Marfan e 75% em 

mulheres com Síndrome de Ehlers-Danlos(43). 

Jackson et al., encontraram em mulheres climatéricas com POP uma redução 

do colágeno total e uma atividade colagenolítica aumentada em amostras de tecido 

vaginal, em comparação com as que não tinham prolapso(44). As diferenças 

estruturais do colágeno podem, possivelmente, explicar as ligações familiares no 

desenvolvimento do prolapso.  

 

Quadro 3. Fatores de risco para o POP. 

RR: Risco relativo; OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança 95%; POP: prolapso de órgãos 
pélvicos.  
Fonte: Estudos epidemiológicos sobre fatores de risco para o POP(20,25,35,40,42,43,45–47). 

 

Com relação às diferenças raciais ou étnicas, Withcomb et al. mostraram que 

as mulheres afro-americanas têm uma prevalência de POP mais baixa do que as 

Fatores de Risco Impacto na Ocorrência do POP 

Parto vaginal RR 2 partos: 8,4 

RR 4 partos: 10,85 

Sobrepeso RR 1,36  (IC95%  1,20 –1,53) 

Obesidade RR 1,47 (IC95% 1,35 –1,59) 

Idade avançada 60-69 anos: OR 1,2 (IC95% 1,0-1,3) 

70-79 anos: OR 1,4 (IC95% 1,2-1,6) 

A cada década: OR 1,38 (IC95% 1,09 - 1,75) 

História familiar Mãe: OR 3,2 (IC95% 1,1-7,6) 

Irmã: OR 2,4 (IC95% 1,0-5,6) 

Alteração do tecido conjuntivo Síndrome de Marfan: 33% 

Síndrome de Ehlers-Danlos: 75% 

Aumento crônico da pressão intra-

abdominal 

OR 2,0 (IC95% 1,1-3,6) 

Cirurgia ginecológica prévia POP após histerectomia: 6 -8% 

Diferença racial Caucasianas: OR 5,35 (IC95% 1,8 – 15,1) 

Latinas: OR 4,89 (IC95% 1,6 – 14,5)  
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caucasianas, com uma razão de prevalência de 5,35 (IC95%: 1,89 a 15,12) e 4,89 

(IC95%: 1,64 a 14,58) para prolapso sintomático em mulheres caucasianas e latinas, 

respectivamente(47). O mesmo estudo concluiu, porém, que quando o POP foi 

classificado em estágio II ou maior, objetivamente através do exame físico, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as diferentes raças. 

A cirurgia pélvica prévia também pode ser um fator de risco para uma nova 

cirurgia de POP subsequente. Aproximadamente 7% das mulheres que realizaram 

uma histerectomia prévia estão sob o risco de desenvolver prolapso genital 

subsequente. O risco de desenvolver prolapso recorrente ou de alguma distopia já 

presente não ter sido tratada é 5,5 vezes maior em mulheres cuja principal indicação 

para a histerectomia foi o próprio prolapso(37). 

 

3.4. CORREÇÃO CIRÚRGICA DO PROLAPSO ANTERIOR 

 

O tratamento cirúrgico é indicado para mulheres com sintomas relacionados ao 

prolapso ou condições associadas que prejudiquem sua qualidade de vida, como 

disfunção urinária ou sexual. Sintomas urinários obstrutivos ou hidronefrose 

secundária à compressão ureteral crônica pelo prolapso são indicações para o 

tratamento cirúrgico, independente do estadiamento do POP. Para as mulheres com 

POP e assintomáticas, a cirurgia normalmente não é indicada. 

Os dois terços superiores da vagina são mantidos em sua posição anatômica 

pelos músculos elevadores do ânus (puborretal, pubococcígeo e ilicoccígeo) e uma 

densa camada de tecido conjuntivo e fibromuscular (a fáscia endopélvica), que 

circunda o colo uterino e a vagina, e se estende lateralmente até o arco tendíneo da 

fáscia pélvica (também conhecido como arco tendíneo do períneo ou “linha branca”). 

Esta estrutura vai desde a espinha isquiática até a margem inferior da sínfise púbica. 

A bexiga não possui estruturas próprias de suporte e simplesmente cobre o terço 

superior da vagina anteriormente. Já a uretra, é sustentada pela parede vaginal 

anterior, ligamento pubouretral e esfíncter uretral circundante. 

Tradicionalmente, acredita-se que os defeitos da parede vaginal anterior sejam 

devido ao esgarçamento ou ao afinamento dessa parede e seu suporte, permitindo 

assim uma herniação da bexiga e uretra para a vagina. Estes podem acontecer de 

três maneiras. O defeito central resulta do estiramento da parede vaginal anterior, 

levando à formação de um defeito central na fáscia pubocervical. O defeito lateral, 
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também chamado de paravaginal, é causado pela desinserção lateral da fáscia 

pubocervical da fáscia que recobre o músculo obturador interno no arco tendíneo da 

fáscia pélvica. O defeito transverso ou pericervical ocorre quando há desinserção da 

fáscia pubocervical do anel pericervical. 

Assim, o procedimento cirúrgico adequado para correção do prolapso da 

parede vaginal anterior depende do local específico do defeito. No central, a tradicional 

colporrafia anterior, que consiste na plicatura da fáscia pubocervical na linha média, é 

utilizada. O reparo do defeito lateral consiste na reinserção da fáscia pubocervical na 

fáscia do músculo obturador interno, no arco tendíneo da fáscia pélvica. Quando o 

tecido nativo da paciente não é adequado, pode-se utilizar medidas compensatórias 

como o uso das telas vaginais de polipropileno, por exemplo. Já o defeito transverso, 

trata-se por meio de sutura da fáscia pubocervical no anel pericervical, associada 

geralmente com a colporrafia anterior. 

Normalmente, o prolapso da parede vaginal anterior coexiste com prolapso em 

outro sítio anatômico (ápice da vagina ou parede vaginal posterior), e para redução do 

risco de falha cirúrgica, estes também devem ser corrigidos no mesmo procedimento. 

Assim, o cirurgião deve avaliar cuidadosamente o suporte apical no pré-operatório em 

todas as pacientes e decidir assim se uma colpossuspensão também está indicada. 

Estudos de coorte prospectivos, avaliando isoladamente a colporrafia anterior 

tradicional, reportaram taxas de sucesso entre 63% e 92%, após um seguimento de 

até 2 anos(48,49). A ampla variação nas taxas de sucesso ou falha são baseadas na 

forma como os resultados são medidos, pois podem incluir avaliação anatômica 

realizada no pós-operatório através do estadiamento POP-Q, questionários validados 

com pesquisa de impacto na qualidade de vida e satisfação, taxa de reoperação e 

avaliação subjetiva. 

 

3.5 CORREÇÃO CIRÚRGICA DO PROLAPSO COM TELA SINTÉTICA 

 

Nem sempre é possível obter resultados satisfatórios para a correção do 

prolapso de parede vaginal anterior utilizando-se o tecido nativo da paciente durante 

a cirurgia. Muitas vezes, esse tecido tem uma qualidade ruim em função dos fatores 

preditores para o POP, já descritos anteriormente. Nessas situações, faz-se 

necessária a utilização de mecanismos compensatórios para obter melhores 

resultados anatômicos. Para melhorá-los, algumas técnicas empregam enxertos, que 
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podem ser sintéticos ou biológicos. Os enxertos biológicos podem ser subdivididos em 

autólogos (da própria pessoa), aloplásticos (de animais) e homólogos (fáscia lata de 

cadáver). 

Materiais sintéticos estão disponíveis como telas absorvíveis e não-absorvíveis. 

As telas sintéticas não-absorvíveis são geralmente descritas pelo tipo, que é 

determinado pelo tamanho do poro, e pelo seu método de entrelaçado. A tela de 

polipropileno monofilamentar e macroporosa é tipicamente preferida para cirurgias 

reconstrutivas do assoalho pélvico mundialmente. 

A escolha da operação e do uso de material sintético depende de vários fatores, 

que incluem a localização e a gravidade do prolapso, se sintomas adicionais estão 

afetando a função urinária, intestinal ou sexual, e a preferência e / ou capacidade do 

cirurgião. Para auxiliar na avaliação da cirurgia, uma minuciosa avaliação sítio-

específica pré-operatória e o impacto esperado da cirurgia nos aspectos funcionais da 

bexiga, função intestinal e sexual devem ser registrados. O objetivo da cirurgia é 

alcançado por: restauração da anatomia vaginal normal, restauração ou manutenção 

da função normal da bexiga e restauração ou manutenção da função sexual normal. 

No Brasil, o principal tipo de material usado nas cirurgias pélvicas para correção 

do POP é a tela sintética de polipropileno macroporosa. A cirurgia com esse tipo de 

material, realizada por via transvaginal para o tratamento do POP, foi introduzida em 

uma tentativa de melhorar a durabilidade dos resultados a longo prazo. A tela seria 

capaz de mimetizar os componentes da manutenção da estática pélvica que foram 

“perdidos”, sobretudo as fáscias endopélvica e pubocervical. 

Os tipos de sistemas com tela que foram criados na última década utilizam o 

mesmo princípio, que é o ancoramento de parte da tela às estruturas rígidas da pelve 

feminina, como o ligamento sacroespinhoso ou o arco tendíneo da fáscia pélvica, e ao 

músculo obturador interno, como mostra a Figura 2. A grande diferença entre os 

sistemas fabricados nesse período foi a via de implantação da tela. Enquanto alguns 

kits utilizavam a via transobturatória através de trocateres, outros de fabricação mais 

recente utilizam a via vaginal através de uma incisão única. 
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Figura 2. Cirurgia para correção do compartimento anterior com tela sintética. 

 

Fonte: Adaptado de Dancz e Fullerton, 2016(50). 

 

Principalmente nos casos de prolapso recorrente da parede vaginal anterior, a 

utilização da tela sintética como mecanismo compensatório deve ser considerada 

baseada na potencial melhora dos resultados anatômicos, embora possa aumentar o 

risco de complicações relacionadas ao material e os custos do procedimento. Maher 

et al. publicaram uma metanálise  que mostrou que a coporrafia anterior tradicional 

resultou em significantes maiores taxas de recorrência do prolapso anterior (RR= 3,01 

IC95% 2,52 – 3,60) e de necessidade de nova cirurgia para tratamento do prolapso 

(RR= 2,03 IC95% 1,15 – 3,58), quando comparada à correção cirúrgica com tela de 

polipropileno(51). 

Em outro ensaio clínico, Altman et al. encontraram que mulheres submetidas à 

correção cirúrgica do POP com tela sintética tiveram maior percentual de cura objetiva 

e avaliação subjetiva de sucesso (60,8% vs 34,5%; p < 0,001) quando comparadas às 

pacientes que realizaram a colporrafia anterior tradicional(52). Entretanto, o reparo 

com tela apresentou maior incidência de complicações, incluindo hemorragia, 

perfuração da bexiga, exposição vaginal da tela e dispareunia. 

Assim, em 2011, o U.S. Food and Drug Administration (FDA) emitiu uma 
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comunicação de segurança com ressalvas sobre o uso da tela para correção cirúrgica 

do POP por via vaginal e convocou uma reunião pública para discutir os benefícios e 

riscos desse uso(53). Posteriormente, o FDA solicitou estudos de vigilância pós-

comercialização a 34 fabricantes de telas cirúrgicas para reparo do POP. A maioria 

dos fabricantes optou por parar de comercializar o material após essa solicitação. 

Atualmente, existem quatro estudos em andamento para cinco sistemas com tela 

sintética. 

Em 2016, o FDA reclassificou a tela sintética para reparo do POP por via vaginal 

como uma classe III (alto risco) e exigiu aplicações de aprovação pré-comercialização 

dos dispositivos, o caminho de revisão mais rigoroso da agência(54). Como resultado 

das ações do FDA, todos os fabricantes cessaram a comercialização da tela cirúrgica 

destinada à correção transvaginal do prolapso do compartimento posterior e apenas 

3 sistemas destinados ao reparo transvaginal do prolapso do compartimento anterior 

permaneceram no mercado, enquanto o FDA revisa seus pedidos de aprovação pré-

comercialização(55). 

 

3.6. INCONTINÊNCIA URINÁRIA E POP 

 

Como já previamente citado, a cirurgia anti-incontinência concomitante à 

cirurgia para correção do prolapso ainda é discutível e não rotineiramente realizada 

porque ela possui riscos e provavelmente não beneficiará todas as pacientes. 

Enquanto um sling de uretra média profilático deverá prevenir a incontinência, ele 

também aumenta a chance de complicações tais como sangramento, infecção do trato 

urinário, perfuração vesical e esvaziamento incompleto da bexiga no pós-operatório. 

Como os riscos relativos ao procedimento podem superar os benefícios, ainda está 

em discussão se a cirurgia para prevenir a IUE deve ser realizada concomitantemente 

à correção cirúrgica do POP. 

É importante salientar que IUO e IUE “de novo” pós-operatória têm definições 

distintas. Enquanto a literatura médica parece mostrar que IUO é o fator de risco mais 

relevante para IUE “de novo” após correção cirúrgica do POP, muitos pacientes que 

não possuíam IUO também irão apresentar esse desfecho. Assim, embora IUO e IUE 

“de novo” pós-operatória não possam ser equiparadas, é fundamental o conhecimento 

dos melhores estudos e ensaios clínicos randomizados sobre esse tema. 

O estudo CARE (Colpopexy And urinary Reduction Efforts), publicado em 2006, 
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foi um ensaio clínico randomizado que envolveu 322 mulheres com POP estágio II, III 

ou IV, sem sintomas de IUE prévia, que seriam submetidas a sacrocolpopexia(56). 

Após divisão em dois grupos, 165 foram submetidas apenas à sacrocolpopexia 

abdominal e 157, também à cirurgia de Burch. Três meses após a cirurgia, 33,6% do 

grupo Burch e 57,4% do grupo controle apresentaram um ou mais critérios para IUE 

(p< 0,001). Os resultados desse estudo mostraram que a adição da colpossuspensão 

de Burch à sacrocolpopexia abdominal em mulheres com POP reduz 

significativamente o risco de sintomas pós-operatórios de IUE. 

Em 2012, um grande ensaio clínico randomizado multicêntrico, comparou a 

taxa de incontinência urinária em pacientes submetidas à cirurgia para correção de 

prolapso da parede vaginal anterior com ou sem sling retropúbico concomitante, após 

teste de esforço negativo com redução do prolapso prévio(57). Das 337 mulheres 

estudadas, 165 receberam a cirurgia anti-incontinência no mesmo tempo cirúrgico e 

172, apenas a correção do prolapso. Aos três meses de follow-up, a incidência de 

incontinência urinária foi de 23,6% no grupo sling e de 49,4% no grupo controle (p< 

0,001). Aos 12 meses, foi de 27,3% e 43%, respectivamente (p< 0,01). O número 

necessário para tratar (NNT) com sling para prevenir um caso de IUE aos doze meses 

de pós-operatório foi 6.3 e os autores concluíram que o tratamento profilático com 

sling de uretra média durante cirurgia para correção do prolapso resultou em menores 

taxas de incontinência urinária aos 3 e 12 meses. 

Outro ensaio clínico multicêntrico, publicado em 2014, avaliou 80 mulheres com 

prolapso genital em estágio maior ou igual a II e com diagnóstico de IUO, que foram 

divididas em dois grupos: 43 foram submetidas à cirurgia para cura do prolapso 

apenas e 37 receberam um sling retropúbico no mesmo tempo cirúrgico(58). As 

pacientes passaram por consultas de revisão com 6 semanas, 6 e 12 meses de 

cirurgia e anualmente em seguida. Após 6 meses de follow-up, 3 das 43 pacientes do 

grupo sem sling (7%) solicitaram cirurgia para IUE, enquanto que nenhuma do grupo 

intervenção apresentou essa demanda. Após 24 meses, mais uma participante no 

grupo sem sling solicitou tal tratamento e os autores desse estudo questionam a 

realização de cirurgia anti-incontinência de rotina em mulheres com IUO que serão 

submetidas à correção da distopia genital, já que foi baixo número de slings 

necessários no grupo controle (4/43), após 24 meses de follow-up. 

Em 2016, van der Ploeg et al. publicaram um ensaio clínico randomizado 

comparando os resultados de 43 mulheres submetidas à cirurgia para correção de 
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prolapso genital que receberam concomitantemente um procedimento anti-

incontinência com 47 mulheres que se submeteram apenas à primeira cirurgia(59). Os 

desfechos analisados foram: ausência de IUE em 12 meses de follow-up e a 

necessidade de tratamento adicional para a IUE “de novo”. Um maior número de 

pacientes no grupo de cirurgia combinada reportou ausência de IUE no seguimento 

(86% contra 48%; RR 1,79 IC95% 1,29 – 2,48). Nenhuma mulher deste grupo recebeu 

tratamento adicional para IUE “de novo”, enquanto que no grupo controle, 6 mulheres 

(13%) necessitaram de um segundo procedimento cirúrgico. 

Em 2018, van der Ploeg et al. publicaram uma metanálise avaliando os efeitos 

da combinação da correção cirúrgica do prolapso com cirurgia anti-incontinência 

concomitante, incluindo ensaios clínicos randomizados publicados até 2017(60). 

Mulheres com queixa de IUE no pré-operatório que foram submetidas à correção 

cirúrgica do POP associada a um sling de uretra média tiveram um menor risco para 

cirurgia anti-incontinência subsequente do que aquelas que apenas corrigiram o 

prolapso (0% contra 40%; NNT= 2,5). Da mesma forma, esse resultado aconteceu 

para aquelas que apresentavam IUO no pré-operatório (1% contra 15%; NNT= 7,1). 

Porém, não houve diferença estatisticamente significativa para as mulheres 

continentes no pré-operatório (2% contra 6%) e o autor conclui que, nesses casos, o 

risco da cirurgia anti-incontinência adicional sobressai o benefício. 

Uma revisão sistemática da Cochrane, também publicada em 2018, comparou 

ensaios clínicos em que as pacientes foram submetidas à cirurgia de reparo do 

prolapso genital versus a realização de uma cirurgia anti-incontinência 

concomitante(61). Esta revisão incluiu 19 ensaios clínicos randomizados sobre 

cirurgia para correção do POP em mulheres com e sem IUE visualizadas no pré-

operatório. Nas mulheres com IUO que receberam um sling suburetral concomitante, 

foram menores as taxas de IUE subjetiva (RR= 0,38 IC95% 0,26 – 0,55) e de 

necessidade de uma cirurgia anti-incontinência adicional (RR= 0,15 IC95% 0,04 – 

0,53). Nas mulheres previamente continentes que foram submetidas ao reparo vaginal 

do POP, os pesquisadores não encontraram evidências conclusivas de uma diferença 

entre as pacientes que receberam ou não um sling concomitante, no que se refere à 

taxa de IUE subjetiva pós-operatória (RR= 0,69 IC95% 0,47 – 1,00). 

Fica claro que não há consenso entre os especialistas quando assunto é 

tratamento ou não da incontinência urinária oculta no mesmo tempo cirúrgico de uma 

cirurgia para a correção de prolapso genital. Menos claro ainda é o conhecimento de 
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fatores que possam predispor a paciente continente que irá se submeter à cirurgia 

para correção do prolapso a desenvolver incontinência urinária de esforço “de novo”. 

Em 2011, um pequeno estudo de coorte retrospectivo avaliou 60 mulheres 

previamente continentes que foram submetidas à correção do prolapso genital com 

tela por via vaginal, buscando por fatores de risco para o surgimento de IUE “de novo” 

no pós-operatório(62). Dentre as variáveis estudadas, nenhuma foi estatisticamente 

significativa e o autor concluiu que um dos fatores que pode ter levado a essa 

conclusão pode ter sido o pequeno número de pacientes incluídas no estudo. 

Porém, desde 2015, o interesse na pesquisa de possíveis fatores preditores 

para esse desfecho tem aumentado, surgindo algumas publicações acerca desse 

assunto desafiador. Um estudo chinês, multicêntrico, que avaliou 637 mulheres 

continentes submetidas à cirurgia pélvica reconstrutiva, tentou identificar os fatores 

preditores para o surgimento de IUE no pós-operatório(12). Os autores encontraram 

que mulheres diabéticas têm 2,18 vezes mais chance de desenvolver a incontinência. 

Além disso, mulheres que no exame urodinâmico prévio evidenciaram pressão de 

fechamento uretral máximo menor que 60cmH2O e comprimento uretral funcional 

menor que 2cm tiveram, respectivamente, 4,65 e 3,48 vezes mais chance de também 

desenvolvê-la. Os autores concluem que mulheres que apresentem estes fatores de 

risco devam ser aconselhadas a realizar uma cirurgia anti-incontinência concomitante. 

Dois outros estudos com populações orientais foram publicados 

posteriormente. Lau et. al avaliaram 100 mulheres que apresentavam prolapso genital 

estágio II ou superior, pela classificação POP-Q, e foram submetidas à correção 

cirúrgica com tela sintética por via vaginal(14). Apenas idade avançada e menor 

pressão de fechamento uretral durante o estudo miccional prévio à cirurgia foram 

considerados fatores preditores para o surgimento de IUE “de novo”. Song et al. 

conduziram um estudo que avaliou 206 mulheres com prolapso genital estágio III ou 

superior submetidas à cirurgia pélvica reconstrutiva(63). Foram estatisticamente 

considerados fatores de risco a presença de IUO no pré-operatório e a realização de 

histerectomia concomitante à cirurgia para a correção do prolapso. 

Em 2017, uma publicação americana também explorou os possíveis fatores 

preditores para IUE “de novo”(16). Uma coorte de 274 mulheres submetidas à 

correção cirúrgica do POP, sem diagnóstico prévio de IUO, foram acompanhadas por 

pelo menos 6 meses após a cirurgia. Apenas queixa prévia de IUE antes da cirurgia e 

idade avançada foram estatisticamente significativas. Outras variáveis como IMC, 
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paridade, história de histerectomia prévia, diabetes mellitus, hipertensão arterial 

sistêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica ou ser fumante atual não tiveram 

associação positiva com IUE “de novo” nesse estudo. 
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4 . OBJETIVOS 

 

 

4.1- GERAL 

Avaliar a incidência e fatores pré-operatórios para o surgimento de 

incontinência urinária de esforço “de novo” em mulheres submetidas à cirurgia para 

correção de prolapso genital com uso de tela sintética. 

  

4.2- ESPECÍFICOS 

 Descrever a incidência de IUE “de novo” em mulheres submetidas à cirurgia 

para correção de prolapso genital com uso de tela sintética aos 3 e 12 

meses de pós-operatório; 

 

 Identificar fatores sociodemográficos, comorbidades, ginecológicos e 

obstétricos associados ao surgimento de IUE “de novo” em pacientes 

submetidas à cirurgia para correção de prolapso genital com uso de tela 

sintética; 

 

 Identificar dados do estudo urodinâmico pré-operatório associados ao 

surgimento de IUE “de novo” em pacientes submetidas à cirurgia para 

correção de prolapso genital com uso de tela sintética. 
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5 . MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1-DELINEAMENTO DE ESTUDO 

Estudo de coorte retrospectivo. 

 

5.2-AMOSTRA 

 

O estudo foi realizado em amostra de população feminina referenciada para 

atendimento nos ambulatórios de Uroginecologia do IFF/FIOCRUZ por apresentar 

prolapso genital, com ausência de IUO, que foram submetidas à cirurgia para correção 

do prolapso de compartimento vaginal anterior com tela sintética e acompanhadas no 

pós-operatório por 12 meses. 

 

5.2.1-CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Mulheres com diagnóstico de prolapso de parede vaginal anterior estágio II ou 

superior, submetidas à correção cirúrgica do prolapso com tela sintética 

 

5.2.2-CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Presença de IUO em estudo urodinâmico pré-operatório 

Déficit cognitivo 

Presença de doenças infecciosas e/ou neurológicas com impacto no sistema 

genitourinário 

Registro de cirurgia anti-incontinência concomitante 

História de cirurgia anti-incontinência prévia 

Seguimento pós-operatório menor do que 12 meses 

 

5.3-INSTRUMENTOS  

 

A investigação foi feita através da coleta e análise dos dados constantes nos 

prontuários das pacientes que se submeteram a este procedimento cirúrgico entre 

2007 e fevereiro de 2017 no IFF/FIOCRUZ. Todas as pacientes foram submetidas, 

como parte da avaliação uroginecológica integral, a anamnese completa com 

preenchimento de ficha própria do ambulatório, onde são anotados não somente os 

sintomas de disfunção do assoalho pélvico, como também os dados da história 
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patológica pregressa e a história ginecológica e obstétrica. Além disso, foram 

submetidas ao exame ginecológico com classificação do prolapso genital através do 

sistema de quantificação POP-Q e realização de teste de esforço com manobras de 

tosse e Valsalva, com a paciente na posição de litotomia dorsal e redução do POP 

com uma das pás de um especulo vaginal. Também foram realizados exames de 

análise de urina (EAS) e urinocultura, para afastar infecção do trato urinário, e estudo 

urodinâmico prévio à cirurgia, com registro dos resultados no prontuário.  

A fase de cistometria do estudo urodinâmico foi realizada com a colocação 

prévia de um tampão vaginal, na forma de um pacote de gaze estéril embebida em 

gel de lidocaína a 2%, para redução do prolapso. A seguir, a paciente foi mantida em 

pé durante a fase de enchimento vesical, sendo solicitada que realizasse manobras 

de tosse a cada 50mL infundidos e manobra de Valsalva com 200mL infundidos, 

enquanto o examinador avaliava se ocorrera ou não a perda de urina. Após esta fase, 

foi realizado o estudo miccional para avaliação da relação fluxo-pressão. 

As cirurgias para correção do prolapso genital foram realizadas por cirurgiões 

experientes, pertencentes ao setor de Uroginecologia do IFF/FIOCRUZ, utilizando 4 

diferentes sistemas para correção de prolapso de parede vaginal anterior, conforme 

disponibilidade no hospital: Perigee System, Prolift Anterior (Prolift A), Uphold System 

e Elevate Anterior/Apical System (Elevate A). Uma cistoscopia intraoperatória foi 

realizada em todas as pacientes para avaliar a integridade do trato urinário baixo após 

a inserção das telas sintéticas. Todas as pacientes foram mantidas com cateter vesical 

de demora e tampão vaginal no pós-operatório por 48 horas, com profilaxia antibiótica, 

e tiveram alta hospitalar apenas após retirar a sonda vesical e realizar 2 micções 

espontâneas. 

As pacientes foram acompanhadas no ambulatório em consultas realizadas 1, 

3, 6 e 12 meses após a cirurgia. Em cada consulta, foi realizado um questionário para 

avaliação de queixas uroginecológicas e realizado um exame físico minucioso. O 

desfecho avaliado foi a presença ou não de IUE “de novo” subjetiva durante o 

seguimento pós-operatório. O desfecho foi considerado positivo quando a paciente 

respondeu, em alguma das consultas, afirmativamente à pergunta: “Perde urina ao 

tossir, espirrar, rir ou levantar peso?”. Nesse caso, o tempo, em número de meses, 

entre o procedimento cirúrgico e o início do sintoma de perda urinária foi anotado. As 

pacientes que mantiveram-se assintomáticas em todas as consultas receberam alta 

do ambulatório de Uroginecologia após 12 meses de seguimento. 
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As informações dos prontuários foram inseridas em planilha do programa 

Microsoft EXCEL versão 2007 e analisadas com o auxílio de programa para análise 

estatística. 

 

5.4-VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

Para o preenchimento do formulário para coleta de dados de cada indivíduo 

participante do estudo, seu prontuário médico foi analisado para investigar dados 

sociodemográficos, antropométricos, ginecológicos, obstétricos, perioperatórios, 

informações do estudo urodinâmico prévio ao procedimento cirúrgico e a presença de 

diversas comorbidades. 

A cor da pele foi classificada pelo setor de arquivo médico do hospital, no 

momento da abertura do prontuário, como branca, parda ou preta. A partir do número 

de anos de estudo autorreferido, a escolaridade foi classificada em dois grupos: até 7 

anos de estudo e oito ou mais anos. Estado civil foi classificado em solteira, casada, 

viúva e outros, de acordo com o relatado pela paciente. O cálculo da renda familiar 

levou em consideração o número autorreferido, em salários mínimos, resultante da 

soma de todos os proventos recebidos pelos membros da família, e foi classificada 

em: até 2 salários mínimos nacionais (SMN) ou mais de 2 salários mínimos. 

O índice de massa corporal foi calculado como a razão do peso em quilogramas 

para a altura em metros quadrados (kg / m²). Quando apropriado, foram coletadas a 

idade da menopausa, ou seja, a idade em que a paciente apresentou o último episódio 

de menstruação, e a sua idade durante a primeira gestação. 

Mulheres que durante as consultas pré-operatórias apresentaram pressão 

arterial ≥ 140 mmHg (sistólica) ou ≥ 90 mmHg (diastólica) foram consideradas 

hipertensas, bem como aquelas que relataram o uso de drogas anti-hipertensivas. As 

participantes cuja glicemia de jejum foi ≥ 126 mg/dL em dois momentos distintos do 

pré-operatório e aquelas que relataram o uso oral de hipoglicemiantes orais e / ou 

insulina foram consideradas diabéticas. 

O uso de medicações que pudessem interferir nas queixas urinárias foi 

investigado, sendo coletados os dados sobre uso de diuréticos, outros anti-

hipertensivos e sedativos. O uso de medicações não pertencentes às classes 

anteriormente descritas foi classificado como “outros medicamentos”. A presença de 

DPOC e doença neurológica foi investigada durante a anamnese realizada no primeiro 
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atendimento médico registrado em prontuário. A presença de tabagismo atual foi 

investigada e as pacientes classificadas como fumantes e não fumantes de acordo 

com as informações prestadas durante esse mesmo atendimento. 

A presença de vida sexual ativa e uso de estrogenioterapia tópica prévia ao 

procedimento cirúrgico foi investigada, bem como a história de histerectomia e 

colpoperineoplastia anteriores. 

Dados do estudo urodinâmico realizado antes da cirurgia para correção do 

prolapso foram coletados e o laudo do exame classificado como normal, quando 

cistometria e estudo miccional não apresentaram nenhuma alteração relevante; 

hiperatividade do detrusor, quando identificada alguma contração involuntária do 

detrusor durante a fase de cistometria; e obstrução infravesical, quando não houve 

alterações na fase de cistometria e, durante o estudo miccional, foi evidenciada 

atividade detrusora normal, fluxo máximo menor que 15mL/s, fluxo médio menor que 

10mL/s e curva de fluxo com padrão prolongado.  

O resíduo pós-miccional foi classificado como menor ou igual a 50mL e maior 

que 50mL. O padrão da curva de fluxo durante a fase de estudo miccional foi 

classificado em normal, quando contínua, suave e em forma de sino; intermitente, 

sempre que houve interrupções no fluxo; e prolongado, quando o fluxo máximo foi 

menor que 15mL/s e o tempo de micção considerado elevado. Foram coletados ainda 

o primeiro desejo miccional e a capacidade cistométrica máxima, além da presença 

de contrações involuntárias do músculo detrusor. 

A tela sintética utilizada nos procedimentos cirúrgicos levou em consideração a 

disponibilidade do kit disponível no hospital na época em que a cirurgia foi realizada e 

classificada em: Perigee System, Prolift Anterior, Uphold System e Elevate A System. 

A quantificação do prolapso genital utilizou o sistema POP-Q e foi classificada em até 

estágio II (POP-Q ≤ 2) e estágio III ou maior (POP-Q ≥3). A presença de infecção do 

sítio cirúrgico durante as consultas subsequentes à cirurgia foi investigada. 

 

 

5.5-ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise univariada foi utilizada para obtenção das frequência simples e 

medidas de tendência central dos dados demográficos e perioperatórios. A incidência 

de IUE “de novo” entre cada categoria das variáveis consideradas foi comparada 
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utilizando análise de variância. As variáveis contínuas foram expressas como média 

± desvio-padrão(DP) em caso de distribuição normal ou, caso contrário, como 

mediana e intervalo interquartílico. As comparações entre os grupos foram realizadas 

pelo teste-t de Student ou pelo teste de Mann-Whitney, conforme apropriado. As 

variáveis categóricas foram expressas como frequências. As frequências foram 

comparadas utilizando-se o teste Qui-quadrado de Pearson, com correção de 

continuidade e o teste de Fisher, sempre que necessário. 

As variáveis que na análise univariada apresentaram um p-valor ≤ 0,10 foram 

incluídas em um modelo de regressão logística para calcular o risco relativo (RR) para 

a IUE “de novo” e seu intervalo de confiança a 95% (IC95%) para os fatores de 

confundimento. As análises multivariadas foram realizadas considerando significativo 

um p-valor menor ou igual 0,05. O software Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), versão 23.0 para Windows (IBM, Chicago, IL, EUA), foi utilizado para a 

análise estatística. 

 

 

5.6-ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi apresentado ao CEP-IFF para avaliação dos aspectos 

éticos sobre obtenção de dados de prontuário e aprovado sob o parecer nº 2.071.932, 

em dezoito de maio de dois mil e dezessete. Foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) especifico para este tipo de pesquisa para 

que, no caso de alguma das pacientes no momento do levantamento de dados 

estivesse acessível, pudesse ser consultada sobre a possibilidade de acesso aos seus 

dados. Este TCLE foi elaborado conforme a resolução 466/2012, onde constava o 

objetivo da pesquisa, uma descrição sucinta dos procedimentos para levantamento 

dos dados, a garantia de sigilo e confidencialidade destes dados e o direito ao 

ressarcimento e indenização. 

Pacientes submetidas à cirurgia para correção do prolapso genital com tela 

sintética que ainda se encontravam em acompanhamento no ambulatório, foram 

esclarecidas dos objetivos da pesquisa e, caso concordassem, convidadas a assinar 

o TCLE.  

Pacientes que foram atendidas no ambulatório após a aprovação do projeto de 

pesquisa também foram esclarecidas dos objetivos da pesquisa e, caso 
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concordassem, convidadas a assinar o Termo de Consentimento. Foram atendidas 

nas dependências do ambulatório onde a entrevista e exame físico para obtenção de 

dados pudesse ser feita com privacidade. 

Para aquelas que, no momento da coleta de dados, não se encontravam mais 

em seguimento, foi solicitada a dispensa do Termo de Consentimento. 

O presente estudo não teve fontes de financiamento externas. 
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6 . RESULTADOS 

 

 

Durante o período estudado, 179 mulheres foram submetidas à correção 

cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior com tela sintética. Destas, 29 foram 

excluídas por terem realizado cirurgia anti-incontinência concomitante à correção 

do prolapso e quatro, por não terem completado o seguimento pós-operatório 

mínimo de 12 meses. Um total de 146 pacientes foram incluídas na análise final.  

 

Figura 3. Fluxograma de pacientes incluídas no estudo. 

 

 

Dentre a população estudada, a idade média na primeira gravidez foi de 

22,7 anos (DP ± 5,6) e apenas uma paciente (0,7%) apresentava antecedente de 

cirurgia urológica, devido a cálculo ureteral. Três pacientes (2,1%) apresentavam 

DPOC e duas (1,4%), doença neurológica (Doença de Parkinson) associada. 

Quanto ao uso de medicações, 32,2% faziam uso de alguma medicação diurética, 

62,3% usavam outro anti-hipertensivo e 6,2% faziam uso de benzodiazepínicos ou 

antidepressivos. Um total de 36 pacientes (24,7%) usavam outros medicamentos 

não classificados entre os anteriores, sendo o mais comum a metformina, um 

hipoglicemiante oral utilizado no tratamento do diabetes.  

Trinta e nove pacientes (26,7%) já haviam realizado perineoplastia prévia, 

com tempo médio de 12,8 anos (DP ± 10,6) entre esta e a correção cirúrgica do 

Número de pacientes operadas no 

período = 179

Pacientes incluídas no estudo= 146

29 exclusões por cirurgia anti-

incontinência concomitante

4 exclusões por seguimento < 12 

meses
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prolapso com tela. Vinte e sete mulheres (18,5%) eram histerectomizadas, com 

média de 13,2 anos (DP ± 10,2) entre a histerectomia e a cirurgia para o POP. 

Apenas 5 pacientes (3,4%) apresentaram infecção do sítio cirúrgico no pós-

operatório e somente em uma foi necessária a reabordagem cirúrgica. As 

características da população estudada podem ser visualizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características das mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede 
vaginal anterior com tela sintética, incluídas no estudo. 

Características População estudada (N= 146) 

Idade (em anos) 61,2 (DP ± 7,0) 

IMC (Kg/m²) 27,4 (DP ± 3,8) 

Cor:                                 Branca 

                                        Parda 

                                        Negra 

74 (50,7%) 

53 (36,3%) 

19 (13%) 

Estado civil:                   Casada 

                                        Solteira 

                                        Viúva 

                                        Outros 

78 (53,5%) 

32 (21,9%) 

25 (17,1%) 

11 (7,5%) 

Escolaridade:                 < 8 anos 

                                         ≥ 8 anos 

94 (64,4%) 

52 (35,6%) 

Renda familiar:               ≤ 2 SMN 

                                         > 2 SMN 

113 (91,1%) 

11 (8,9%) 

Idade na menopausa (em anos) 48,2 (DP ± 4,8) 

Número de partos normais 2,7 (DP ± 2,2) 

Número de cesarianas 0,3 (DP ± 0,5) 

HAS:                                         Não 

                                                 Sim 

51 (34,9%) 

95 (65,1%) 

DM:                                           Não 

                                                 Sim 

118 (80,8%) 

28 (19,2%) 

Tabagismo atual:                    Não 

                                                  Sim 

133 (91,1%) 

13 (8,9%) 

Sexualmente ativa:                 Não 

                                                  Sim 

85 (58,2%) 

61 (41,8%) 

Estrogenioterapia prévia:      Não 

                                                  Sim 

137 (93,8%) 

9 (6,2%) 

Perineoplastia prévia:            Não 

                                                  Sim 

107 (73,3%) 

39 (26,7%) 

Histerectomia prévia:             Não 

                                                  Sim 

119 (81,5%) 

27 (18,5%) 
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Características População estudada (N= 146) 

Laudo urodinâmico pré-operatório: 

                                        Normal 

                                Hiperatividade do detrusor       

                                        Obstrução Infravesical 

 

68 (46,6%) 

34 (23,3%) 

44 (30,1%) 

Tipo de tela (cirurgia): 

             Perigee System 

Prolift A 

            Uphold System 

                Elevate A System 

 

29 (19,9%) 

72 (49,3%) 

17 (11,6%) 

28 (19,2%) 

Cirurgias associadas: 

                                     Colpoperineoplastia posterior 

  Fothergill 

                       Histerectomia vaginal 

             Apogee System 

Prolift P 

  Elevate P 

 

118 (80,8%) 

6 (4,1%) 

9 (6,2%) 

35 (24%) 

1 (0,7%) 

10 (6,8%) 

Estágio POP-Q:                    II 

                                           III – IV 

32 (21,9%) 

114 (78,1%) 

IMC: índice de massa corporal; SMN: salário mínimo nacional; HAS: hipertensão arterial; DM: 
diabetes mellitus; DP: desvio-padrão 

 

A incidência de IUE “de novo” foi de 15,8% (23 / 146) e 20,5% (30 / 146), 

aos 3 e 12 meses de seguimento. O tempo médio entre o diagnóstico subjetivo de 

IUE “de novo” e a correção cirúrgica do POP foi de 2,8 meses, variando de um a 

sete meses. Porém a queixa foi mais comum nos primeiros meses após o 

procedimento, conforme mostra o Gráfico 1. Das 30 pacientes que apresentaram 

IUE subjetiva com 12 meses de seguimento, apenas 9 solicitaram novo tratamento 

cirúrgico, sendo feita a inserção de um sling de uretra média. 

O tempo médio de seguimento desta população foi de 18,3 meses (DP ± 

12,4), variando de 12 meses, naquelas que não apresentavam queixas pós-

operatórias, até 75 meses, nas que apresentaram IUE “de novo” ou complicações 

como recorrência do prolapso do compartimento vaginal anterior e erosão vaginal 

da tela.  

A incidência de recorrência do prolapso anterior foi de 8.9% (13/146) e 

apenas 3 mulheres (2.1%) solicitaram novo procedimento cirúrgico devido às 

queixas relacionadas ao POP. A incidência de prolapso em outros compartimentos 

vaginais foi de 13% (19/146), sendo mais comum o prolapso apical. 
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A incidência de erosão vaginal da tela foi de 11% (16/146). Dentre essas 

pacientes, 6 (46,2%) foram tratadas com ressecção ambulatorial, 7 (53.8%) 

necessitaram de nova intervenção cirúrgica e 3 não solicitaram tratamento por se 

encontrarem assintomáticas. 

 
Gráfico 1. Gráfico Box-plot com tempo médio (em meses) entre o procedimento cirúrgico e 
diagnóstico subjetivo de IUE “de novo”. 

 

 

Maior IMC, ser diabética, ter um prolapso genital com estadiamento POP-

Q ≥3 e maior idade na primeira gravidez mostraram associação positiva com IUE 

“de novo” na análise univariada (p ≤ 0,10). Ter sido submetida previamente a uma 

perineoplastia mostrou associação negativa com o desfecho analisado, mostrando-

se ser um fator protetor para o surgimento de IUE “de novo” nessa população. Além 

disso, os seguintes parâmetros urodinâmicos mostraram associação positiva com o 

desfecho: primeiro desejo miccional mais elevado e curva de fluxo com padrão 

prolongado durante a fase de estudo miccional. As demais variáveis analisadas 

podem ser visualizadas nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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Tabela 2. Análise univariada - Associação de fatores sociodemográficos com o surgimento de IUE 
“de novo” em 146 mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior 
com tela sintética no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil. 

Variáveis IUE “de novo” aos 12 meses 
Não                           Sim 

P 
valor 

Idade1 (em anos) 60,9 (±7,4) 62,2 (±5,3) 0,39 

Cor2:                        Branca 

                                 Parda 

                                 Negra 

59 (79,7%) 

42 (79,2%) 

15 (78,9%) 

15 (20,3%) 

11 (20,8%) 

4 (21,1%) 

 

0,99 

Estado civil2:          Casada 

                                Solteira 

                                 Viúva 

                                 Outros 

59 (75,6%) 

27 (84,4%) 

21 (84%) 

9 (81,8%) 

19 (24,4%) 

5 (15,6%) 

4 (16%) 

2 (18,2%) 

 

0,67 

Escolaridade2:        < 8 anos 

                                 ≥ 8 anos 

74 (78,7%) 

42 (80,8%) 

20 (21,3%) 

10 (19,2%) 

0,77 

Renda familiar2,3:    ≤ 2 SMN 

                                 > 2 SMN 

88 (77,9%) 

9 (81,8%) 

25 (22,1%) 

2 (18,2%) 

1,00 

IUE: incontinência urinária de esforço; SMN: salário mínimo nacional. 
1. Teste t de Student; 2. Teste χ² ou Teste de Fisher. 
3. Dados disponíveis apenas para 124 pacientes. 

 

 

Tabela 3. Análise univariada - Associação de fatores urodinâmicos com o surgimento de IUE “de 
novo” em 146 mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior com 
tela sintética no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil. 

Variáveis IUE “de novo” aos 12 meses 
Não                           Sim 

P 
valor 

Laudo urodinâmico pré-operatório2: 

                Normal 

               Hiperatividade do detrusor 

         Obstrução Infravesical3 

 

59 (86,8%) 

24 (70,6%) 

33 (75%) 

 

9 (13,2%) 

10 (29,4%) 

11 (25%) 

 

 

0,11 

 

RPM2:                        Normal 

                                   Aumentado 

64 (81%) 

52 (77,6%) 

15 (19%) 

15 (22,4%) 

0,61 

Primeiro desejo miccional1 (mL) 170,9 (±81) 210,9 (±103) 0,02 

CID2:                           Não 

                                   Sim 

92 (82,1%) 

24 (70,6%) 

20 (17,9%) 

10 (29,4%) 

0,14 

Curva de fluxo2:        Normal 

                                  Prolongado 

                                  Intermitente 

54 (88,5%) 

41 (68,3%) 

20 (87%) 

7 (11,5%) 

19 (31,7%) 

3 (13%) 

 

0,01 

CCM1 (mL) 417,7 (±103) 426,8 (±109) 0,67 

IUE: incontinência urinária de esforço; RPM: resíduo pós-miccional; CID: contração involuntária do 
detrusor; CCM: capacidade cistométrica máxima. 
1. Teste t de Student; 2. Teste χ² ou Teste de Fisher. 
3. Incluídas apenas as pacientes em que esse diagnóstico pôde ser estabelecido. 
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Tabela 4. Análise univariada - Associação de fatores clínicos com o surgimento de IUE “de novo” em 
146 mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior com tela 
sintética no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil. 

Variáveis IUE “de novo” aos 12 meses 
Não                        Sim 

P 
valor 

IMC1 (Kg/m²) 27,0 (±3,9) 29,0 (±2,7) <0,01 

Idade na menopausa¹ (em anos) 48,4 (±4,7) 47,7 (±5,3) 0,51 

Número de partos normais¹ 2,7 (±1,9) 3,1 (±3,1) 0,39 

Número de cesarianas¹ 0,3 (±0,4) 0,3 (±0,5) 0,53 

Idade na primeira gravidez¹ (em anos) 22,3 (±5,4) 24,3 (±6,0) 0,08 

HAS²:                                                        Não 

                                        Sim 

40 (78,4%) 

76 (80%) 

11 (21,6%) 

19 (20%) 

0,82 

DM²:                                                          Não 

                                        Sim 

99 (83,9%) 

17 (60,7%) 

19 (16,1%) 

11 (39,3%) 

<0,01 

DPOC²:                                                     Não 

                                        Sim 

114 (80%) 

2 (66,7%) 

29 (20%) 

1 (33,3%) 

0.50 

Tabagismo atual²:                                   Não 

                                        Sim 

104 (78%) 

12 (92,3%) 

29 (22%) 

1 (7,7%) 

0.30 

Sexualmente ativa²:                                Não 

                                        Sim 

68 (80%) 

48 (78,7%) 

17 (20%) 

13 (21,3%) 

0.84 

Estrogenioterapia prévia²:                     Não 

                                        Sim 

110 (80%) 

6 (66,7%) 

27 (20%) 

3 (33,3%) 

 

0.39 

Perineoplastia prévia²:                           Não 

                                         Sim 

81 (75,7%) 

35 (89,7%) 

26 (24,3%) 

4 (10,3%) 

 

0.06 

Histerectomia prévia²:                            Não 

                                         Sim 

92 (77,3%) 

24 (88,9%) 

27 (22,7%) 

3 (11,1%) 

 

0.29 

Uso de diurético²:                                   Não 

                                         Sim 

80 (80,8%) 

36 (76,6%) 

19 (19,2%) 

11 (23,4%) 

0,55 

Uso de outro anti-hipertensivo²:           Não 

                                         Sim 

43 (78,2%) 

73 (80,2%) 

12 (21,8%) 

18 (19,8%) 

 

0,76 

Uso de sedativo²:                                    Não 

                                         Sim 

109 (79%) 

7 (77,8%) 

28 (21%) 

2 (22,2%) 

1,00 

Outros medicamentos²:                          Não 

                                         Sim 

93 (84,5%) 

23 (63,9%) 

17 (15,5%) 

13 (36,1%) 

 

<0,01 

Tipo de tela²:                        Perigee System 

                              Prolift A 

                              Uphold System 

                              Elevate A System 

23 (79,3%) 

59 (81,9%) 

13 (76,5%) 

21 (75%) 

6 (20,7%) 

13 (18,1%) 

4 (23,5%) 

7 (25%) 

 

0,87 

Estágio POP-Q²:                                           II 

                                       III – IV 

30 (93,8%) 

86 (75,4%) 

2 (6,3%) 

28 (24,6%) 

0,02 

IUE: incontinência urinária de esforço; IMC: índice de massa corporal; HAS: hipertensão arterial; DM: 
diabetes mellitus; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. 
1. Teste t de Student; 2. Teste χ² ou Teste de Fisher. 
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Considerando-se apenas as variáveis que foram associadas a IUE “de novo” na 

análise univariada (p ≤0.10), foi calculado o risco relativo para as variáveis categóricas, 

conforme mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5. Risco relativo das variáveis categóricas para surgimento de IUE “de novo” em 146 
mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior com tela sintética 
no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fatores de risco RR IC95% P valor 

Diabetes mellitus 3,37 1,36 – 8,32 <0,01 

Uso de outro medicamento 3,0 1,31 – 7,26 <0,01 

Perineoplastia prévia 0,35 0,11 – 1,09 0,06 

Curva de fluxo padrão prolongado  ¹ ¹ ¹ 

Estadiamento POP-Q ≥ 3 4,88 1,09 – 21,74 0,02 

1.Não foi possível calcular estimativa de risco, pois se aplica somente a tabelas 2x2. 
RR: Risco relativo; IC95%: intervalo de confiança 95%: POP: prolapso de órgãos pélvicos. 

 

Após análise multivariada, maior IMC, diabetes mellitus, curva de fluxo com 

padrão prolongado durante estudo miccional e estadiamento POP-Q ≥3 

permaneceram como fatores de risco para IUE “de novo” (p< 0,05). 

 

Tabela 6. Análise multivariada dos fatores associados ao surgimento de IUE “de novo” em 146 
mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso de parede vaginal anterior com tela sintética 
no Instituto Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fatores de risco RR IC95% P valor 

IMC 1,19 1,05 – 1,36 <0,01 

Diabetes mellitus 4,18 1,32 – 13,21 0,01 

Curva de fluxo com padrão prolongado  4,16 1,35 – 12,75 0,01 

Estadiamento POP-Q ≥ 3 14,74 1,64 – 132,0 0,01 

IMC: índice de massa corporal; RR: Risco relativo; IC95%: intervalo de confiança 95%: POP: 
prolapso de órgãos pélvicos. 
Incluídas as variáveis que, na análise univarida, mostraram associação com o desfecho com p-valor 
≤ 0,10. 
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7 . DISCUSSÃO 

 

A incidência de IUE “de novo” encontrada após 12 meses da correção cirúrgica 

do POP foi de 20,5% nessa população. Diversos estudos publicados na literatura 

médica também investigaram esse desfecho em mulheres previamente continentes 

que se submeteram à cirurgia reconstrutiva pélvica e houve uma ampla variação na 

incidência de IUE pós-operatória entre os trabalhos, ficando entre 4,4% e 54%(12–

16,59,62–72).A comparação entre as incidências encontradas nesses estudos se 

torna difícil já que, além de procedimentos cirúrgicos distintos, diferentes metodologias 

e critérios definidos para o diagnóstico de IUE “de novo” foram utilizados.  

O presente estudo definiu como desfecho positivo todo caso em que, nas 

consultas pós-operatórias, a paciente respondeu afirmativamente à pergunta: “Perde 

urina ao tossir, espirrar, rir ou levantar peso?”. Logo, o diagnóstico foi subjetivo. A 

comparação entre os resultados de pesquisas que investigaram a queixa subjetiva de 

IUE com pesquisas que só consideraram o diagnóstico objetivo deve ser feita com 

cautela. Isso porque nem todas as mulheres que responderem afirmativamente a um 

questionário sobre a presença de incontinência urinária no pós-operatório irão 

apresentar perda de urina durante testes provocativos de esforço, seja durante o 

exame clínico ou durante um estudo urodinâmico. Ainda, mulheres que refiram IUE 

quando questionadas podem não apresentar comprometimento da qualidade de vida 

com esse quadro a ponto de procurar tratamento. 

Dois estudos mostram bem tal diferença ao utilizar esses dois desfechos para 

a mesma população. Lo et al. investigaram a incidência de IUE “de novo” em mulheres 

submetidas a correção do compartimento vaginal anterior com 2 sistemas de tela 

diferentes: Elevate A System e Perigee System(65). Quando utilizado o diagnóstico 

subjetivo, a incidência foi de 31,6% nas que usaram Elevate A e de 9,8% nas que 

fizeram uso de Perigee. Já quando considerado o diagnóstico objetivo de IUE, esse 

índice caiu para 26,3% e 8,3%, respectivamente. De forma semelhante, Hafidh et al. 

acompanharam 52 mulheres submetidas à correção cirúrgica do POP por via vaginal 

e, após 12 meses de seguimento, 13,5% e apenas 2% apresentavam diagnóstico 

subjetivo e objetivo de perda urinária ao esforço, respectivamente(66). 

Além do critério utilizado para definir IUE, o tempo de seguimento pós-

operatório também pode influenciar na incidência do desfecho. Apesar de também 

termos analisado a frequência da queixa de incontinência após 3 meses da cirurgia 
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do POP, nosso estudo acompanhou as pacientes por um período mínimo de 12 

meses, tempo que parece ser suficientemente longo para o surgimento ou não da IUE 

“de novo” e igual ou superior ao adotado pela maioria dos trabalhos 

científicos(12,14,16,61–63). Aos 3 meses, a incidência encontrava-se em 15,8%, 

aumentando para 20,5% ao final do primeiro ano de seguimento. A causa para essa 

variação da queixa de perda urinária ao longo do tempo ainda não é bem 

compreendida, mas pode estar relacionada à dificuldade de restauração nervosa da 

área denervada durante a dissecção vaginal no ato operatório ou ser um sintoma 

transitório.  

De forma semelhante ao nosso estudo, Hafidh et al. encontraram uma elevação 

na incidência de IUE “de novo” ao longo do tempo de seguimento. Os autores 

encontraram a queixa subjetiva de incontinência em 10,8%, 11,3% e 13,5% das 

mulheres após 6 semanas, 6 meses e 12 meses de pós-operatório(66). Por outro lado, 

Kanasaki et al., que definiram como desfecho a presença de IUE subjetiva aos 3 

meses de pós-operatório, encontraram uma incidência decrescente(64). Aos 3 meses, 

47,3% (26/55) das pacientes apresentavam o desfecho positivo, mas após mais de 6 

meses da cirurgia, apenas 18,1% mantinham as mesmas queixas ou relatavam piora 

da IUE. Dessa forma, os autores concluíram que, como a IUE no pós-operatório pode 

ser transitória, o tratamento cirúrgico deve ser postergado, já que existe a 

possibilidade de alívio dos sintomas. 

Outro fator que pode ter influenciado na diferença entre os resultados deste e 

outros estudos publicados é a metodologia utilizada para afastar IUO no pré-

operatório. Só incluímos na pesquisa mulheres que realizaram teste de esforço 

durante o exame físico ambulatorial e estudo urodinâmico com redução do prolapso, 

e não apresentaram perda urinária durante as manobras de tosse e / ou Valsalva. 

Diversos métodos são descritos na literatura, porém não há consenso sobre a 

superioridade de um sobre o outro. A maioria dos estudos, assim como o nosso, 

utilizam a combinação de 2 métodos. Apenas um estudo associou três, utilizando o 

teste de esforço ambulatorial, teste do absorvente de 1 hora e urodinâmica(65). Por 

outro lado, 4 trabalhos utilizaram apenas um método: três(13,67,70) realizaram o teste 

de esforço ambulatorial com tosse e / ou Valsalva e um, somente o estudo 

urodinâmico com redução do POP(62). 

A American Urological Association recomenda que pacientes com prolapso de 

estágio II, III ou IV sejam rastreados por meio de teste urodinâmico pré-operatório com 
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redução do prolapso para avaliar sintomas do trato urinário baixo associados. Além 

da IUO, a urodinâmica pode ajudar a distinguir entre a hipoatividade do detrusor e a 

obstrução infravesical. A redução do prolapso pode ajudar a prever como a bexiga se 

comportará uma vez na posição anatômica apropriada. Romanzi et al. avaliaram 60 

mulheres com POP estágios I a IV e descobriram que 70% das pacientes com POP 

estágios III e IV tinham sinais urodinâmicos de obstrução infravesical em comparação 

com 3% das pacientes com estágios I ou II(73). Curiosamente, com o uso de um 

pessário para reduzir o prolapso, 94% dos pacientes com POP estágio ≥ III 

apresentaram urofluxometria normal.  

Devido aos achados conflitantes na literatura em torno do estudo urodinâmico 

e POP, a utilidade desse exame complementar ainda está sendo determinada(74,75). 

Van der Ploeg et al. analisaram a acurácia do estudo urodinâmico em predizer IUE 

pós-operatória em 173 mulheres com POP e queixas de IUE prévia à cirurgia ou 

IUO(75). Embora a IUE tenha sido mais demonstrável no estudo urodinâmico do que 

no teste de esforço ambulatorial realizado antes da correção cirúrgica do POP, a 

acurácia do estudo urodinâmico foi de 70%, menor do que a do teste de esforço (83%) 

ou dos dois testes somados (87%). Os autores concluem que o estudo urodinâmico 

não adicionou nenhum valor em predizer IUE quando associado ao teste de esforço 

durante o exame físico pré-operatório. Entretanto, a urodinâmica traz outros 

benefícios e pode ser usada para excluir possíveis contraindicações para a cirurgia 

combinada, como por exemplo a hipoatividade detrusora. 

O valor preditivo da IUE demonstrável no pré-operatório tem sido cada vez mais 

investigado, entretanto, os resultados encontrados são difíceis de serem comparados 

devido às diferenças entre as populações estudadas, testes realizados para 

demonstrar a IUE, cirurgias realizadas e a definição de IUE de novo pós-operatória 

(objetiva ou subjetiva). Com relação aos testes para se demonstrar a IUE, é pouco 

claro se um teste de esforço durante o exame físico seria suficiente para tal ou se 

seria necessária a confirmação através da evidência de perda urinária no estudo 

urodinâmico. A necessidade da urodinâmica deve ser individualizada para cada 

paciente e a decisão de submeter a paciente ao exame deve ser baseada em como 

seus resultados afetarão o planejamento do tratamento para essa paciente, 

principalmente se há pretensão em se realizar a correção cirúrgica do prolapso. 

Também ainda não está clara qual é a melhor forma de se realizar a redução 

do prolapso, pois o material utilizado deve ser eficiente em reposicionar as estruturas 
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prolapsadas, simulando o resultado esperado no pós-operatório, sem exercer uma 

compressão na parede vaginal anterior que seja capaz de obstruir a uretra e 

“mascarar” um exame falso-negativo. Muitos investigadores têm criticado a habilidade 

do teste urodinâmico pré-operatório em reproduzir o posicionamento uretral após a 

cirurgia de correção do POP e, deste modo, identificar com acurácia pacientes que 

irão desenvolver IUE. Atualmente, não existe método padrão de redução do prolapso 

durante o estudo urodinâmico. 

Visco et al. realizaram uma análise secundária do estudo CARE, buscando 

avaliar dentre 5 métodos de redução do POP qual teria a melhor eficácia em predizer 

uma IUE pós-operatória(76). O swab de algodão mostrou o melhor valor preditivo 

positivo (79%), seguido por espéculo (55%) e pessário, pinça e redução manual, todos 

com 50%(76).Neste trabalho, utilizamos um tampão vaginal confeccionado com gaze 

estéril, que permite maior comodidade à paciente e ao examinador, já que o estudo 

urodinâmico é realizado com a mulher em posição ortostática, e que possui 

semelhança com o swab vaginal. Novamente, a heterogeneidade na metodologia do 

material usado na redução do POP entre os trabalhos publicados dificulta a 

comparação dos resultados obtidos, ainda que muitos deles nem descrevam como 

esse procedimento foi realizado. Apenas van der Ploeg descreve que utilizou o swab 

na redução do prolapso(59). Três autores (12,65,69) descrevem ter utilizado pessário, 

um autor (63), pinça, e um autor (16), espéculo. 

Nos trabalhos publicados sobre o tratamento cirúrgico do POP, diferentes 

técnicas e vias cirúrgicas foram utilizadas, o que mais uma vez deve ser valorizado ao 

se comparar as incidências descritas de IUE “de novo”. Em nosso trabalho, foram 

incluídas apenas as pacientes que realizaram correção cirúrgica do prolapso de 

parede vaginal com o uso de telas sintéticas. Porém, além dessa técnica, diversas 

outras cirurgias são descritas nos estudos publicados, tais como colporrafia anterior 

com uso de tecido nativo, sacrocolpopexia (abdominal laparotômica e laparoscópica), 

histerectomia vaginal, colpofixação sacroespinhal, suspensão uterossacral e 

colpocleise. 

Quatro sistemas diferentes foram utilizados no presente estudo, em função da 

sua disponibilidade no hospital no período em que a cirurgia foi realizada. Entretanto, 

todos os sistemas utilizam os mesmos princípios cirúrgicos, como a dissecção bilateral 

do espaço paravesical até a espinha isquiática, e os mesmos marcos anatômicos, só 

diferindo no modelo e tamanho da tela sintética, e a via de inserção (transobturatória 
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x incisão vaginal única). Apesar de diferentes, no nosso estudo não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os sistemas de tela sintética na associação com 

IUE pós-operatória, quando realizamos a análise univariada. 

Diferentemente, Lo et al. encontraram uma incidência significativamente maior 

de perda urinária ao esforço durante o pós-operatório de mulheres submetidas à 

correção do POP com Elevate A System quando comparadas às que usaram Perigee 

System(65). Os autores sugerem que a cirurgia com tela de incisão única (Elevate A) 

necessitou maior dissecção do espaço paravesical, estendendo-se até o ligamento 

sacroespinhoso bilateralmente, o que pode ter resultado em maior dano tecidual e 

denervação quando comparada ao outro procedimento estudado. Segundo os 

autores, a inserção dos braços anteriores do Elevate A nos músculos obturadores 

internos, bilateralmente, pode ter causado força excessiva às estruturas subjacentes 

para manter sua posição adequada. 

A diferença entre os resultados obtidos, principalmente quando duas vias 

cirúrgicas diferentes são comparadas, deve ser analisada com cautela. Em 2011, 

Kasturi et al. foram os primeiros autores a discutir as diferenças entre os resultados 

obtidos pela cirurgia vaginal com tela sintética e a sacrocolpopexia abdominal(62). As 

diferenças entre os dois procedimentos cirúrgicos parecem estar relacionadas às 

desiguais mudanças na dinâmica entre a parede vaginal anterior e a junção 

uretrovesical. A sacrocolpopexia com extensão da tela até o colo vesical e as cirurgias 

com telas vaginais, além de corrigir o prolapso, podem defletir a junção uretrovesical 

posteriormente como resultado do tensionamento excessivo ou contração da tela no 

período pós-operatório. A retração da tela pode afetar a parede vaginal anterior e 

causar uma sobrecorreção, alterando a anatomia normal. 

Assim, parece haver uma tendência de que estudos que utilizaram tela sintética 

na correção cirúrgica do POP reportem uma maior incidência de IUE “de novo” quando 

comparados aos estudos que utilizaram apenas tecido nativo. Os possíveis 

mecanismos do surgimento da perda urinária às manobras de esforço após 

procedimentos com tela incluem a liberação da obstrução uretral que “mascarava” a 

hipermobilidade uretral ou deficiência esfincteriana intrínseca, hipercorreção do colo 

da bexiga e da vagina anterior, denervação da uretra e região periuretral devido à 

maior área de dissecção cirúrgica, bem como limitação da mobilidade vesical e uretral 

pela retração local causada pelo enxerto. Ainda existe conhecimento limitado sobre o 

efeito da localização da tela transvaginal no surgimento da IUE “de novo”. 
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No presente estudo, IMC elevado mostrou associação positiva e independente 

com o desfecho após a análise multivariada, sugerindo que sobrepeso e / ou 

obesidade podem ser fatores de risco para o surgimento de IUE após correção 

cirúrgica do prolapso. De forma semelhante, Lensen et al. investigaram 907 mulheres 

submetidas à correção cirúrgica do POP para avaliar mudanças na continência 

urinária e  também encontraram associação entre incontinência urinária pós-

operatória e maior IMC, porém com um OR menor (OR= 1,04 IC95% 1,003 – 

1,088)(77). Entretanto, outros estudos não encontraram essa relação(12,13,15,16). 

Independente da presença ou não do prolapso genital, o IMC elevado foi considerado 

fator de risco para IUE em publicações prévias(78–80). 

Os mecanismos da associação entre obesidade e surgimento da IUE ainda não 

são totalmente conhecidos. É possível que o excesso de peso corporal aumente a 

pressão intra-abdominal, que por consequência aumenta a pressão sobre a bexiga e 

a mobilidade uretral, levando à incontinência urinária de esforço. A obesidade parece 

causar tensão, estiramento e enfraquecimento dos músculos, nervos e outras 

estruturas do assoalho pélvico, o que no pós-operatório da cirurgia de correção do 

POP, pode levar ao surgimento da IUE “de novo”. Um estudo de revisão mostrou uma 

forte associação positiva entre IMC e pressão intra-abdominal e intravesical 

(coeficiente de correlação de Pearson de 0,76 e 0,71, respectivamente). Além disso, 

evidenciou que a perda de peso está associada a mudanças nos parâmetros 

urodinâmicos, levando a melhora da incontinência(81). 

Como a obesidade é uma condição sistêmica, que pode estar relacionada com 

outras comorbidades, também é plausível que seu impacto na IUE possa não ser 

apenas devido ao aumento da pressão intra-abdominal. Uma revisão recente sobre o 

assunto sugere uma associação entre obesidade e doença neurogênica(82). A 

obesidade tem se mostrado um fator de risco para disfunção do nervo periférico, com 

estudos mostrando parâmetros de condução afetados nos nervos mediano, fibular, 

sural e tibial(83–85).  

Além disso, o impacto da obesidade na função neural pode ser agravado pela 

sobreposição de condições metabólicas como, por exemplo, a intolerância oral à 

glicose e o diabetes mellitus. Em um estudo observacional com 102 participantes 

obesos, Callaghan et al. encontraram 3,8% de prevalência de polineuropatia em 

controles magros, 11,1% em obesos normoglicêmicos e cerca de 30% em pacientes 

obesos intolerantes à glicose ou diabéticos(86). Além disso, os obesos parecem estar 
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sob maior risco de herniação do disco intervertebral lombar quando comparados a 

pessoas com o peso corporal adequado. Assim, parece existir uma correlação 

potencial entre o IMC elevado e sua contribuição neurogênica para a IUE. 

Encontramos uma associação positiva entre diabetes e surgimento de IUE “de 

novo” em nosso estudo. Esse resultado corrobora com o encontrado por Lo et al., que 

concluíram que mulheres diabéticas têm uma maior chance de apresentarem esse 

desfecho após correção cirúrgica do POP, com um OR= 2,18(12). Três outros estudos 

que investigaram essa relação de causa e efeito não encontraram significância 

estatística(15,16,63). Dados da literatura suportam que um controle glicêmico ruim é 

um potencial fator de risco modificável para qualquer tipo de incontinência urinária, 

mas sobretudo para IUE(80,87,88). 

O conhecimento que temos sobre o efeito do diabetes na etiologia da IUE 

sugere que a hiperglicemia sustentada pode causar dano microvascular progressivo, 

levando a uma gradual piora do suporte de tecido conjuntivo, ou causar uma disfunção 

neuronal no nervo pudendo, levando ao comprometimento gradual da função do 

esfíncter uretral estriado(79). Como na correção cirúrgica do POP com tela há uma 

maior necessidade de dissecção do espaço paravesical, esta pode causar uma 

denervação local, que seria um fator adjuvante à disfunção neuronal prévia causada 

pelo diabetes, aumentando a chance da paciente diabética desenvolver IUE no pós-

operatório.  

Pior controle glicêmico também causa glicosúria e maior produção de volume 

urinário, fazendo com que as pacientes diabéticas, por muitas vezes, mantenham a 

bexiga sempre cheia. Como a neuropatia secundária à hiperglicemia enfraquece os 

músculos do assoalho pélvico, resultando na inabilidade parcial desses músculos, 

durante o aumento da pressão intra-abdominal causado por uma tosse ou espirro, 

essa pressão seria transmitida para a bexiga que, com grande volume em seu interior 

e um mecanismo esfincteriano uretral débil, levaria à perda urinária de esforço.  

Outra variável pesquisada nesse estudo que mostrou associação com IUE “de 

novo” e que tem relação com o diabetes foi o uso de “outros medicamentos” não 

classificados como diuréticos, outros anti-hipertensivos ou sedativos. Quando 

analisados individualmente, concluímos que das 36 pacientes que faziam uso de 

“outros medicamentos”, 77,8% (28) usavam metformina, um hipoglicemiante oral 

utilizado no tratamento do diabetes. Logo, essa associação deve ser interpretada 

apenas como um potencializador da relação entre o DM e a IUE pós-operatória. 
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A presença de curva de fluxo com padrão prolongado no estudo miccional 

mostrou associação positiva e independente com o surgimento de IUE “de novo” na 

população estudada. Esse padrão de curva pode ser encontrado tanto em pacientes 

com obstrução infravesical quanto em mulheres com hipocontratilidade detrusora, 

sendo necessária a avaliação concomitante das pressões intravesical e intra-

abdominal durante a micção para se chegar a uma conclusão. Como essa avaliação 

não foi possível de ser realizada nas pacientes que apresentaram perda do cateter 

vesical durante a micção, das 60 mulheres com curva de fluxo de padrão prolongado, 

apenas em 44 destas foi possível fechar o diagnóstico urodinâmico de obstrução 

infravesical. Embora várias definições para obstrução feminina tenham sido 

propostas, até o momento, não há critérios universalmente aceitos para diagnosticar 

e quantificar obstrução e hipoatividade do detrusor nas mulheres. 

Kuribayashi et al. estudaram fatores de risco para o surgimento de IUE “de 

novo” em mulheres submetidas à correção cirúrgica do prolapso genital com tela e 

encontraram que a presença de obstrução uretral pré-operatória, avaliada pelo estudo 

miccional, foi significativamente maior nas pacientes que apresentaram esse 

desfecho(13). Na análise multivariada, obstrução uretral moderada ou severa, de 

acordo com o nomograma de Blaivas, foi o único fator preditor independente para IUE 

“de novo” (OR= 12,6 IC95% 1,58 – 268,73). A sensibilidade e valor preditivo positivo 

da obstrução pré-operatória em predizer IUE “de novo” foi 29% e 70%, 

respectivamente. Esse estudo mostrou que a obstrução infravesical pré-operatória 

moderada ou mais grave foi um preditor independente da IUE no pós-operatório e os 

autores concluem que o estudo miccional é útil para avaliar as condições da uretra 

que mascaram a IUE no pré-operatório e suportam o mecanismo do surgimento da 

IUE “de novo” relatado anteriormente. 

De forma semelhante, Wang et al. demonstraram uma associação 

estatisticamente significativa entre obstrução infravesical pré-operatória e surgimento 

de IUE “de novo”  em 300 mulheres submetidas à correção cirúrgica do POP (OR= 

2,1 IC95% 1,1 – 4,0; p=0,02)(15). Os autores sugerem que o prolapso da parede 

vaginal anterior pode aumentar a resistência uretral, mascarando a IUE. Após a 

correção cirúrgica do POP, a obstrução seria aliviada e a distorção da uretra corrigida, 

diminuindo a pressão uretral, o que poderia levar ao surgimento de uma incontinência 

urinária de esforço. 

Esse mecanismo também justificaria a associação estatística encontrada entre 
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IUE pós-operatória e um maior estadiamento do prolapso de parede vaginal anterior 

nessa população. Nosso estudo mostrou que ter um prolapso do compartimento 

vaginal anterior estádio III ou maior, pela quantificação POP-Q, aumenta em cerca de 

14 vezes a chance de desenvolver IUE “de novo” quando comparado a estágios 

inferiores. Essa análise fornece uma visão sobre a associação da gravidade do 

prolapso e o desfecho estudado após o reparo do cirúrgico do POP e fornece um meio 

simples para auxiliar no aconselhamento pré-operatório de mulheres sobre uma 

possível cirurgia profilática anti-incontinência. 

Davenport et al. realizaram uma análise secundária do estudo CARE com o 

objetivo de avaliar se o aumento do estágio do prolapso de parede vaginal anterior 

está associado com elevação nas taxas de IUE “de novo”(71). Para tal, as pacientes 

foram divididas em três grupos, de acordo com o estágio POP-Q: estágio II, estágio III 

precoce (quando o ponto Ba esteve entre +1 e +3) e estágio III tardio (ponto Ba > +3) 

ou IV. As incidências de IUE pós-operatórias encontradas foram de 41,3%, 53,3% e 

66,1%, respectivamente. Essa diferença foi estatisticamente significativa na análise 

multivariada, mostrando que cada acréscimo de 1cm no prolapso do compartimento 

vaginal anterior correspondeu a um aumento de 16% na chance de surgimento de IUE 

“de novo” (OR= 1,16; p=0,04). Segundo os autores, como as mulheres com estágios 

mais avançados do POP teriam cerca de 60% de chance de desenvolver IUE “de 

novo” e, devido aos problemas inerentes de se tratar uma incontinência urinária após 

cirurgias vaginais obliterativas, como numa colpocleise, essas pacientes poderiam se 

beneficiar de um sling concomitante. 

Alguns estudos que avaliaram fatores de risco para o surgimento de IUE “de 

novo” após correção cirúrgica do POP não encontraram relação com o estadiamento 

POP-Q pré-operatório(12–14). De forma semelhante, Lensen et al. acompanharam 

mulheres após tratamento cirúrgico do prolapso e não encontraram essa 

associação(77). Entretanto, esse estudo mostrou que a recorrência do prolapso de 

parede vaginal anterior após um ano do procedimento cirúrgico foi um fator protetor 

para surgimento da IUE no pós-operatório (OR= 0,61 IC95% 0,43 – 0,85). A conclusão 

de que a recorrência anatômica no compartimento anterior protege as mulheres para 

surgimento de IUE “de novo” pode ser explicada pelo fato de que esse prolapso 

recidivado deve mascarar uma IUE existente devido ao acotovelamento da uretra. 

Essa obstrução uretral causada pelo POP em estágios mais avançados seria 

uma das principais justificativas para a associação entre estadiamento POP-Q e o 
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surgimento da IUE no pós-operatório da correção cirúrgica do prolapso. Embora todas 

as pacientes do presente estudo tenham sido submetidas ao estudo urodinâmico pré-

operatório com redução do prolapso genital, conforme já foi discutido anteriormente, 

ainda não há padronização de qual a melhor forma de se realizar a redução do POP 

e o melhor material a ser utilizado. Outra justificativa para a associação com prolapsos 

mais avançados seria que, como estes estão relacionados a maior estiramento e 

tensão sobre as estruturas do assoalho pélvico, persistindo essa condição por tempo 

suficiente para levar à degradação nervosa da uretra e colo vesical, após a correção 

anatômica e desfeito o acotovelamento uretral que “mantinha” a continência urinária, 

surgiria a IUE “de novo”. 

Algumas variáveis foram associadas à IUE “de novo” com menor força de 

evidência, apenas na análise univariada. Ter uma maior idade na primeira gravidez 

pode ter sido associada positivamente ao desfecho analisado pelo fato de que 

mulheres mais jovens tendem, no período pós-parto, a ter uma melhor recuperação 

do assoalho pélvico ao trauma perineal que a primeira gestação, e até o próprio parto, 

podem ocasionar. Assim, mulheres com idade mais avançada na primeira gravidez e 

parto teriam mais chance de manter alterações estruturais da estática pélvica, 

sobretudo nas estruturas de suporte uretral, que no futuro influenciariam nos 

resultados daquelas que necessitarem de uma correção cirúrgica de POP. 

A associação entre primeiro desejo miccional mais elevado e IUE “de novo” 

nessas pacientes pode ser explicado pelo mesmo princípio da associação com 

obstrução infravesical discutida anteriormente, pois é comum encontrar uma 

sensibilidade vesical diminuída em pacientes com esse tipo de obstrução secundária 

ao POP. Na análise univariada, ainda encontramos uma associação negativa entre o 

surgimento de IUE “de novo” e ter realizado perineoplastia prévia, mostrando esta ser 

um fator protetor. Essa associação é difícil de ser explicada e pode estar relacionada 

à fibrose local cicatricial de uma cirurgia anterior na parede vaginal anterior, que pode 

ter agido como um mecanismo adjuvante na manutenção da continência urinária 

dessas mulheres. 

Não foram encontrados estudos anteriores que tenham investigado a incidência 

de IUE “de novo” e fatores preditores para esse desfecho em mulheres brasileiras 

submetidas à correção cirúrgica do POP com uso de tela sintética. Os resultados vão 

ao encontro dos estudos publicados mais recentemente sobre o tema, que 

apresentaram taxas de incidência para esse desfecho abaixo de 
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25%(12,16,63,66,69,70,72,77). Além disso, identificamos alguns fatores de risco para 

o surgimento da IUE “de novo” nessa população, o que pode nos ajudar no 

aconselhamento das pacientes que passarão por uma correção cirúrgica do prolapso 

de parede vaginal anterior com uso de tela sintética e decidir de forma conjunta se 

cabe ou não realizar uma cirurgia anti-incontinência concomitante. 

Nossos resultados sugerem que mulheres previamente continentes que 

passarão por esse procedimento cirúrgico, e que apresentem IMC elevado, diabetes, 

estadiamento POP-Q ≥ 3 e tenham curva de fluxo com padrão prolongado durante o 

estudo miccional da urodinâmica pré-operatória, têm maior risco de apresentar IUE 

“de novo”. Dessa forma, sugerimos que as pacientes que se enquadrem nesse perfil 

devam ser orientadas sobre esse risco e que uma cirurgia anti-incontinência 

concomitante deva ser considerada. A generalização dos resultados encontrados 

deve ser feita com cautela e sua validade externa só se aplica a pacientes que serão 

submetidas à correção cirúrgica do prolapso do compartimento vaginal anterior com 

tela sintética. 

Os pontos fortes do nosso estudo são a seleção das pacientes com critérios de 

inclusão e exclusão bem definidos, e um tempo de seguimento suficientemente longo 

para se observar a ocorrência do desfecho investigado. Além disso, todas as 

pacientes foram submetidas a estudo urodinâmico pré-operatório com o mesmo 

método de redução do prolapso genital, o que pôde evitar vieses ocorridos em 

pesquisas anteriores onde mais de um material foi utilizado(76). Além disso, todas as 

cirurgias foram realizadas por apenas dois médicos diferentes, o que diminuiria a 

chance de variação entre a técnica cirúrgica realizada, e que as variáveis identificadas 

com significância na análise univariada foram submetidas a um modelo de regressão 

logística para evitar possíveis fatores de confundimento. 

Entretanto, algumas limitações do estudo devem ser esclarecidas. O caráter 

retrospectivo da pesquisa impediu que alguns poucos dados fossem coletados 

durante a revisão dos prontuários, prejudicando a análise de outras variáveis como 

possíveis fatores preditores para IUE “de novo”. Além disso, a falta de utilização de 

medidas objetivas ou questionários validados na investigação subjetiva do desfecho 

deve ser ressaltada. Isso porque embora as mulheres geralmente consigam relatar 

com precisão uma incontinência urinária, elas têm menor probabilidade de diferenciar 

entre IUE e incontinência de urgência induzida pelo esforço quando perguntadas: 

“Perde urina ao tossir, espirrar, rir ou levantar peso?”. Outra limitação foi o número de 
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pacientes incluídas no estudo que pode não ter sido suficientemente grande para 

detectar diferenças entre os grupos em algumas variáveis analisadas. 
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8 . CONCLUSÃO 

 

 

A incidência de IUE de novo após correção cirúrgica do prolapso de parede 

vaginal anterior com tela sintética nessa população foi de 15,8% e 20,5% aos 3 e 12 

meses de seguimento, respectivamente. Mulheres continentes que se submeteram a 

este procedimento cirúrgico e que apresentavam IMC mais elevado, diabetes, 

estadiamento POP-Q ≥ 3 e curva de fluxo com padrão prolongado durante o estudo 

miccional da urodinâmica pré-operatória tiveram maior risco de apresentar IUE “de 

novo”. 
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APÊNDICE A. FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

Avaliação de fatores preditores para o surgimento de incontinência urinária de 

esforço após cirurgia para correção de prolapso genital 

 

N° registro na pesquisa:_____       Nome (iniciais): __________      Prontuário:___________ 

Idade:_____ anos       Cor:  (1)Branca   (2) Parda   (3) Negra     

Telefones de contato: ______________________________________________________ 

Estado civil:  (1) Casada     (2) Solteira     (3) Viúva      (4) Outro: _____________________ 

IMC: __________ Kg/m²                                   Idade na menopausa: __________ anos 

Partos normais: ___________                          Partos cesáreos: ___________ 

Idade na 1ª gravidez: __________ anos 

Comorbidade -   HAS: (1) Sim   (0) Não                                   DM: (1) Sim   (0) Não                    

DPOC: (1) Sim   (0) Não    Doença neurológica: (1) Sim   (0) Não 

Medicações em uso:  (1) Diurético     (2) Outro anti-hipertensivo     (3) Sedativo 

                      (4) Outros: ____________________________________________________ 

Tabagismo:  (1) Sim      (0) Não     (2) Ex-tabagista. Quanto tempo? _________________ 

Sexualmente ativa: (1) Sim      (0) Não                   Estriol vaginal prévio: (1) Sim     (0) Não 

Perineoplastia prévia:  (1) Sim     (0) Não. Há quantos anos? ________________ 

Histerectomia prévia:  (1) Sim     (0) Não. Há quantos anos? ________________ 

Antecedentes urológicos:  (1) Sim      (0) Não. Quais? _____________________________ 

 

Laudo Urodinâmico:  (  ) Normal     (  ) Alterado: ___________________________________ 

Resíduo pós-miccional: __________ ml                       Primeiro desejo miccional: _______ ml 

Contração involuntária do detrusor:  (  ) Sim      (  ) Não 

Pmáx na manobra de Valsalva: ________ cmH2O   

Capacidade cistométrica máxima: ________ ml       Padrão da curva de fluxo: ___________ 

Pdet abertura: _________ cmH2O                               Pdet fechamento: _________ cmH2O 
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Dados da cirurgia: 

Data: _____/_____/_____ 

Tipo de tela usada:  (  ) Perigee       (  ) Prolift A       (  ) Uphold       (  ) Elevate A  

Cirurgia conjunta:  (  ) CPPP     (  ) Fothergill     (  ) HTV     (  ) Outra: ___________________ 

Prolapso pré-operatório: 

Anterior  (  ) I     (  ) II     (  ) III     (  ) IV                         Apical  (  ) I      (  ) II     (  ) III      (  ) IV 

Posterior  (  ) I     (  ) II     (  ) III     (  ) IV 

 

Seguimento: 

Infecção de ferida operatória?  (1) Sim      (0) Não 

Em 3 meses: 

Diagnóstico subjetivo de IUE:  (1) Sim     (0) Não 

Se sim, em quanto tempo? ________________ meses. 

Em 12 meses: 

Diagnóstico subjetivo de IUE:  (1) Sim     (0) Não 

Se sim, em quanto tempo? ________________ meses 

  

Tempo de seguimento: _________ meses 

Informações adicionais: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Avaliação de fatores preditores para o surgimento de incontinência 

urinária de esforço após cirurgia para correção de prolapso genital 

 

Pesquisador responsável: Dr. Rodrigo Cruz                      Tel: 2554-1727 

Instituição responsável pela pesquisa: IFF/Fiocruz 

Endereço: Av. Rui Barbosa, 716 – Flamengo – Rio de Janeiro. CEP:22.250-020 

 
Eu, Rodrigo Aguiar da Cruz, responsável por essa pesquisa, estou fazendo um 

convite para você participar como voluntária deste estudo. Leia atentamente as 

informações a seguir antes de dar o seu consentimento e concordar em participar. 

Esta pesquisa pretende acompanhar o seguimento pós-operatório de cirurgia 

para correção de prolapso genital (prolapso da bexiga e/ou do útero) com o uso de 

tela sintética, a qual a senhora foi submetida no passado. Acreditamos que ela seja 

importante porque poderemos identificar o percentual de mulheres que começou a 

apresentar incontinência urinária de esforço (perda de urina ao tossir, espirrar e 

levantar peso) após a realização da cirurgia e que, antes desta, não possuía essa 

queixa urinária. Também poderemos avaliar se alguns fatores pessoais, como por 

exemplo, a idade, o peso, a presença de certas doenças, o número de partos normais, 

dados do estudo urodinâmico realizado antes da cirurgia, entre outros, podem ser 

associados ao surgimento da incontinência urinária de esforço após o procedimento 

cirúrgico.  

Para a realização serão coletados dados do seu prontuário. É possível que 

aconteça o seguinte risco: quebra de confidencialidade, mas para evitar isso você será 

identificada por um número que somente eu e os pesquisadores da minha equipe 

saberemos.  

É importante esclarecer que, caso você decida não participar, não usaremos 

os dados do seu prontuário. Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar 

ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela 
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sua decisão. 

Você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro 

esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisador.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas 

em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a 

não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação.  

Não haverá gastos para você. É garantido o direito a indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

O Comitê de Etica em Pesquisa (CEP) do Instituto Fernandes Figueira se 

encontra a disposição para eventuais esclarecimentos éticos e outras providências 

que se façam necessárias (e-mail: cepiff@iff.fiocruz.br - Telefones: 2554-1730/fax: 

2552-8491). 

 

 

Eu, _____________________________________________, portadora do CPF 

número___________________, pelo presente consentimento informado, declaro que 

fui esclarecida, de forma detalhada, livre de qualquer forma de constrangimento e 

coação sobre os objetivos 

 

Declaro que li e entendi todo o conteúdo deste documento.  

Assinatura_______________________________________________________ 

Data___________________________________________________________ 

Telefone ________________________________________________________ 

 

Investigador que obteve o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome__________________________________________________________ 

Assinatura ______________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:cepiff@iff.fiocruz.br
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ANEXO A: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – IFF 
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ANEXO 2: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 


