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Resumo
Apresentamos a técnica de correção de prolapso genital es-
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tagio 4 com a preservação do útero utilizando telas sintéticas anterior e posteriormente ao saco herniário, finalizando
com a perineoplastia no mesmo tempo cirúrgico.
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Introdução
O Prolapso de Órgão Pélvicos é uma condição comum que ocorre pelo enfraquecimento dos elementos de suspensão dos órgãos pélvicos, podendo comprometer significativamente na qualidade de vida das pacientes. Este mal afeta mais de 50% das mulheres
multíparas, sendo que o prolapso de estágio 4 corresponde a 10% dos casos. A única forma de tratamento efetivo é a correção cirúrgica.
A avaliação é fundamental se há uma falha apical que esteja contribuindo para a cistocele e/ou retocele, pois a correção anterior ou
posterior simples sem a ressuspensão do ápice vaginal nessas pacientes elevam o risco de recidiva o que está presente em prolapsos
de estágios 3 e 4 (1) . Entra em discussão também a segurança e os benefícios do uso de telas sintéticas a fim de diminuir recidivas e
possíveis complicações a elas atribuídas.
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oBJEtIVo
Descrever a técnica passo a passo da correção com
tela dupla (Calistar Anterior e Calistar posterior – Promedon –
Argentina) no tratamento de prolapso de órgãos pélvicos estagio
4, preservando-se o útero e visando manter o anel pericervical,
incluindo perineoplastia.
MAtErIAIS/MÉtodoS
O procedimento foi realizado no centro cirúrgico do
Hospital da Clínicas de Campinas. São demonstradas todas as
etapas de execução do procedimento: Pinçamos o colo uterino
com a pinça de Pozzi para facilitar mobilização do saco herniário
(Figura 1). Iniciamos com a hidrodissecção com solução fisiológica (favorecendo a separação dos planos) ao longo do trajeto
da incisão longitudinal da parede anterior da vagina com limite
superior há 3 cm abaixo da uretra e limite inferior há 3 cm do
anel pericervical. Após dissecção da mucosa e liberação do saco
herniário da parede anterior, visualizamos a bexiga e a ausência
da fáscia vésico-vaginal. O mesmo procedimento é realizado na
parede posterior da vaginal com incisão longitudinal desta parede, dissecando mucosa até a liberação deste e visualizando útero
e a destruição da fáscia reto-vaginal. Por meio de arpões são
realizados a fixação de fios não absorvíveis (Prolene®) 2-0 no

Figura 1 – Apreensão do colo uterino
com pinça de Pozzi.

ligamento sacro-espinhoso a 1,5 – 2 cm distantes da espinha
isquiática póstero-superior. São fixados 4 pares de fios dessa forma, sendo que dois pares serão utilizados para fixar a tela posterior e outros dois a tela anterior. A manipulação dos arpões e sua
fixação são feitos apenas pelo teto do dedo indicador. Realiza-se
então a fixação da tela de Calistar-P no anel pericervical (Figura 2)
com pontos separados de fio inabsorvível (Prolene®) 3-0, sendo

Figura 2 – Fixação da tela de Calistar-P
com pontos separados de Prolene®
3-0 no anel pericervical.

fixado também em ambos os ligamentos útero-sacro. Passa-se
um dos fios de Prolene® 2-0 que está fixado no ligamento sacro-espinhoso no braço proximal da tela e então reparado. O mesmo
procedimento é realizado com a tela de Calistar-A, com a fixação
de tela no anel pericervical com pontos separados de fio inabsorvível (Figura 3) e passado o fio de Prolene® 2-0 nos braços proximais e reparados. Em seguida, fixamos os arpões presentes nos
braços distais da tela Calistar-A nos músculos obturador interno.
Com a ajuda de um auxiliar, reposicionamos o saco herniário para
sua posição anatômica correta, enquanto o cirurgião realiza a fixação dos fios de Prolene® 2-0 levando o nó até sua inserção
no ligamento sacro-espinhoso. Retiramos a pinça de Pozzi e observamos a estabilidade do saco herniário em sua nova posição,
cortando os fios em seguida. Realizamos a sutura da fáscia/septo
reto-vaginal com pontos separados de fio inabsorvível Prolene®
3-0 a fim de proteger a tela Calistar-P e evitar sua exposição futura que é uma das principais complicações do uso dessas telas
sintéticas posteriores (Figura 4). Suturamos a parede vaginal com
fios absorvíveis em pontos separados ao longo de toda incisão
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Figuras 3 - Passagem do ﬁo de
Prolene® 2-0 no braço proximal da
tela Calistar-A.

anterior e posterior. Ao fim, realizamos a perioneoplastia por meio
da reconstrução do tendão central do períneo. Aproximamos o
músculo bulbo-cavernoso na sua porção tendinosa e o músculo
longitudinal superficial do períneo por meio de sutura com fio de
Vicryl 0, passando também superficialmente no esfíncter anal externo (Figura 5). Deixamos a paciente com tampão vaginal, sendo
retirado no primeiro pós operatório, assim como a sonda vesical
de demora.
rESuLtAdoS
O uso de tela sintética para correção de prolapso apresenta alta taxa de satisfação pelos pacientes pós-cirúrgico, com
índice de complicações baixas. Aproximadamente 10% dos casos
podem ocorrer exposição da tela, sendo outras complicações possíveis: infecção, recidiva do prolapso, formação de abscesso, perfuração vesical e formação de fístulas. Em retorno ambulatorial após
o procedimento cirúrgico descrito, a paciente estava satisfeita, sem
queixas, não apresentando nenhuma complicação cirúrgica como
hematoma, extrusão de tela, infecção ou sangramentos. Após 3
meses retornou à atividade sexual e após 1 ano do procedimento
cirúrgico se mantém sem queixas, negando dispareunia e satisfeita.
dISCuSSão

Figura 4- revisão da parede posterior
após sutura do septo reto-vaginal.

O uso de telas sintéticas para correção de prolapsos
genitais avançados tem sido muito discutido pelos seus elevados

Figuras 5 – Apresentação ﬁnal.
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índices de sucesso e menores recidivas, mas também pelas
possíveis complicações. Vários estudos favoráveis ou contrários
ao uso de telas sintéticas para correção de incontinência urinária
e prolapsos genitais já foram publicados, mas, até hoje, não há
um consenso internacional quanto ao uso padrão destas. Sabese que entre os anos 2000 e 2006 houve os maiores índices do
uso de telas, sendo que em 2008 a FDA (U.S. Food and Drug
Adiministration) publicou pela primeira vez um comunicado quanto
à segurança do uso de telas sintéticas (2). Dentre as complicações
descritas, a principal é a exposição de tela pela vagina, bexiga e
até pelo reto, havendo também casos de infecções, granuloma,
síndrome dolorosa, dispareunia e disfunção miccional. Tais
complicações podem ser precoces ou tardias com relatos
até 18 anos após o procedimento cirúrgico (3). Mas, mesmo
diante de tantos fatores preocupantes, sabe-se que o índice
de complicações é variável. O Comitê de Prática Ginecológica
informa que a exposição de tela varia de 1 a 19% dos casos,
dor pélvica de 0 a 18%, dispareunia de 2 a 28% e necessidade
de reoperação de 1 a 22% (4). Muito dessa variação se deve à
técnica utilizada pelo cirurgião e à experiência no uso da tela. Em

nosso serviço universitário, já realizamos várias cirurgias com telas
sintéticas para correção de incontinência urinária e para prolapsos
de estágios 3 e 4. Na grande maioria dos casos tivemos sucesso,
sendo poucos os casos que apresentaram resultados negativos
com complicações e corrigidos. Diante do grande número de
casos com resultados positivos ao uso de tela sintética como no
caso apresentado, mantemos o uso desses materiais e sempre
informando as pacientes dos benefícios e seus possíveis riscos.
ConCLuSão
A técnica utilizada é segura, com ótimo resultado. Foi
possível reconstruir o assoalho pélvico por meio de 2 telas,
sendo estas necessárias diante do avançado estágio do prolapso apresentado, e preservar o útero auxilia na continência
da paciente por manter todas as estruturas, órgãos do assoalho
pélvico. Ao contrário de outras técnicas, a paciente pode manter a anatomia original do assoalho pélvico feminino e voltar a
ter relações sexuais com seu parceiro, além de manter continente, com boa qualidade de vida.
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