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Laparoscopic management of infected mesh used in prolapse
Tratamento laparoscópico de rede infectada usada em prolapso
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Abstract
Introduction: Synthetic mesh is still widely used in pelvic organ prolapse surgery by either vaginal or abdominal route.
Despite the fact that abdominal route is associated with a lower number of complications, complications do still occur like
exposure and abscess.
Case report: A patient had a total laparoscopic hysterectomy with Burch colposuspension and posterior compartment defect correction with mesh in 1999. After that, the patient had four surgeries for: haematoma, mesh exposure and abscess
(two surgeries). One year after the last surgery, symptoms of vaginal discharge relapsed and follow-up imaging failed to
show remaining mesh or abscess.
Discussion: This clinical case reinforces the fact that rare mesh complications sometimes lead to a need of mesh removal.
Surgeons should be able to recognize and treat these complications by minimally invasive techniques.
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INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

A

Mulher de 51 anos em perimenopausa, com diabetes
tipo 2, G 1 P1, submetida a histerectomia total laparoscópica e anexectomia, segundo a técnica de Clermont Ferrand9, em 1999, devido a miomas sintomáticos. A cúpula vaginal foi encerrada com sutura de poliglatina 910 numa camada única. Devido a queixas de
incontinência urinária de esforço e pequeno defeito do
compartimento posterior foi realizado concomitantemente, por via laparoscópica, uma correção tipo Burch
e correção posterior. Foi colocada uma rede de poliéster suturada com fio poliéster aos músculos levator ani,
à cúpula vaginal e aos ligamentos uterossagrados.
Três semanas após a cirurgia, a doente foi re-intervencionada por laparoscopia devido a hemorragia vaginal e suspeita de hematoma da cúpula. Visualizou-se
um hematoma, que foi aberto e aspirado. A deiscência
de cúpula vaginal foi encerrada com sutura interrompida com poliglatina 910.
Em Setembro 2007 a doente queixou-se de corrimento vaginal hemático. À observação vaginal verificou-se erosão da sutura de poliéster. Foi re-operada e a
sutura exposta foi removida por via vaginal sob aneste-

prevalência do prolapso de órgão pélvico (POP)
parece estar a aumentar1-4. São descritas técnicas
de correção de POP vaginais, laparoscópicas ou por laparotomia sendo possível a aplicação de redes nestas
correções5. As complicações relacionadas com o uso
deste material são hoje em dia uma das maiores preocupações na sequência de várias publicações6,7 relativas
a morbilidade associada. Em 2008 houve mesmo uma
declaração da Food and Drug Administration (FDA), reforçada em 2011, limitando a utilização das redes na
correção do POP levando a um maior escrutínio em relação a este assunto8. Descreve-se um caso clínico que
ilustra não apenas algumas das complicações associadas
às redes usadas na correção do POP mas também da
dificuldade em abordá-las.
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sia geral. Não foi detectada infeção ou deiscência a nível da cúpula tendo a doente recuperado das suas
queixas.
Em Outubro 2009 a doente regressou com queixas
de corrimento purulento e sangramento. Apesar de clinicamente não ter sinais generalizados de infecção suspeitou-se de abcesso associado à rede e nova cirurgia
para excisão da rede por laparoscopia foi proposta. Esta
cirurgia foi difícil devido a fibrose e inflamação. Apesar deste facto, a remoção foi considerada completa
(Figura 1) não tendo a vagina sido reaberta e não havendo necessidade de re-sutura vaginal. Durante os 34
meses seguintes a doente manteve-se assintomática.
Em Agosto 2012 a doente teve novamente queixas
de corrimento purulento via vaginal, com dor pélvica
e febre associadas. A ressonância revelou um abcesso na
região retovaginal de 14X9mm (Figura 2). Foi realizada nova laparoscopia cirúrgica (Figuras 3, 4 e 5), verificando-se um fragmento residual da rede, que se excisou, assim como todas as suturas previamente realizadas, além de limpeza da região afetada. O procedi-

mento foi complexo tendo em conta a presença de fibrose e inflamação. Os testes de integridade retal e vesical realizaram-se com azul de metileno e foram normais. Devido à fragilidade dos tecidos envolvidos, foi
realizada uma omentoplastia cobrindo a superfície retal anterior tendo a doente sido colocada sob antibioticoterapia de largo espectro durante uma semana com
a melhoria rápida das suas queixas. Apesar deste último tratamento, um ano após a última cirurgia, as queixas de corrimento vaginal voltaram e nova ressonância
não revelou rede ou abcesso residual. De momento a

FIGURA 3. Drenagem de abcesso com saída de material purulento

FIGURA 1. Imagem de rede removida

FIGURA 4. Excisão da rede

FIGURA 2. Ressonância magnética com evidência de abcesso na
região rectovaginal superior
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FIGURA 5. Remoção da rede e suturas de poliéster
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doente mantem-se sob tratamento com estrogénios locais com melhoria das queixas de corrimento.

DISCUSSÃO
A correção do POP com utilização de rede está associada a maior eficácia versus utilização de tecidos nativos5. Por outro lado, na mesma revisão da Cochrane é
evidente a maior incidência de complicações com utilização de redes (versus tecidos nativos), sendo esta possibilidade minorada com a aplicação do material exógeno via abdominal versus via vaginal5.
As redes utilizadas nas correções de POP têm complicações a longo prazo, nomeadamente a erosão de material sintético ou suturas pela vagina, ocorrendo em 5-19% dos casos10-12. A histerectomia concomitante, como
na doente descrita, aumenta o risco de erosão com odds
ratio de 5 versus histerectomia subtotal13. Outros fatores
de risco levando a erosão de material sintético presentes
na doente descrita são: hematoma da cúpula vaginal, diabetes, uso de rede de poliéster e, provavelmente, o uso de
fios multifilamentares de poliéster. O abcesso relacionado com a rede pode seguir-se a erosões, especialmente em
doente com múltiplos factores de risco13.
No caso clínico descrito, a histerectomia total e o
uso de rede de poliéster foram fatores de risco modificáveis aos quais se somaram outros não modificáveis
como a diabetes, o hematoma pós-operatório e a erosão do material sintético. A correção das duas primeiras complicações (hematoma e erosão da rede) foi adequada perante a ausência de suspeita de infeção associada. Todos estes fatores poderão ter contribuído para
a complicação tardia (dez anos após a cirurgia inicial)
de infecção do material sintético, tornando obrigatória a sua remoção. Nas duas últimas cirurgias houve remoção deste material com abertura e drenagem do
abcesso envolvido. Finalmente, após todas estas cirurgias, apesar de não haver evidência de persistência de
rede ou abcesso associado, a doente, talvez por inflamação crónica da região envolvida, mantêm queixas de
corrimento. Queixas essas que foram mitigadas com a
utilização de estrogénios locais.
Quando a erosão aparece, as opções de tratamento
são duas: na ausência de infecção o tratamento conservador com estrogénios vaginais e antissépticos locais
é prescrito; se há suspeita de infecção, como nas duas
últimas cirurgias da doente descrita, a remoção é o
objetivo, sendo por vezes difícil com possível necessidade de mais do que uma cirurgia.
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Em conclusão, a rede usada no tratamento do POP
pode ser responsável por complicações raras, tardias e
graves, como a infecção, com necessidade de subsequentes cirurgias para excisão completa do material infectado. Este facto deve ser do conhecimento dos médicos e dos doentes envolvidos. Os cirurgiões que operam POP com utilização de redes devem ser capazes
de tratar estas complicações, da forma menos invasiva
possível e com menor morbilidade para a doente.
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