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Uma comp aração de duas técnicas cirúrgicas de
tratamento da incontinência urinária de esforço

A comp arison of two surgical techniques for
treatment of stress urinary incontinence
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ABSTRACT

Objective: Surgical treatment of stress urinary incontinence has evolved over the last years with the
appearance of new techniques, among them the TVT (Tension-free Vaginal Tape) and recently the
TVT-O (Transobturator Vaginal Tape Inside-Out). The aim of this study was to compare the outcome
of these two techniques.
Study design: Retrospective observational study.
Population: Women treated with TVT (n=73) or TVT-O (n=55), without associated vaginal surgery,
between January 2003 and December 2005.
Methods: Intra-operative and post-operative complications, length of hospital stay, and the rates of
success and improvement were analysed. Statistical analysis was performed with Student t test and
χ2 test.
Results: Age, parity, menopause status and urodynamic examination were similar in the two groups.
Length of hospital stay was also similar (TVT=1,71 days vs TVT-O=1,42 days). Follow-up was 10,47
months for TVT and 6,25 months for TVT-O. Bladder perforation occurred only in the TVT group
(8,2% vs 0; p=0,006). Post-operative complications were more frequent in the TVT group (31,5% vs
16,4%; p= 0,05). The rate of cure was 86,3% for TVT and 90.9% for TVT-O (p=0,392). Rate of
improvement was 6,8% for TVT and 3,6% for TVT-O (p=0,078). A small number of patients needed
further surgery for correction of stress incontinence: 2 cases in the TVT group and 3 cases in the
TVT-O group.
Conclusion: TVT and TVT-O appear to have similar rates of cure in the treatment of stress urinary
incontinence, but TVT-O seems to be associated with less complications.
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INTRODUÇÃO

A incontinência urinária é uma entidade patológica que
tem repercussões muito negativas na qualidade de vida
dos doentes. A incontinência urinária de esforço (IUE)
atinge aproximadamente 10 a 20% das mulheres na
população geral.1 Estima-se que as taxas sejam muito
superiores em mulheres residentes em instituições
chegando a atingir os 38-83%.2 Aproximadamente 50
a 70% das mulheres não procura tratamento médico e
apenas 5% recebem o tratamento adequado.2

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidas várias
técnicas cirúrgicas para tratamento da IUE, em 1996
aparece uma técnica designada TVT (Tension-free
Vaginal Tape)3 rapidamente aceite a nível mundial
como tratamento de 1º linha da IUE, com alta taxa de
sucesso (84-95%) e poucas complicações, sendo as
mais comuns a perfuração da bexiga e a retenção
urinária.3,4,5 Recentemente foi descrita uma técnica
designada TVT-O (Tension-free Vaginal Tape Inside-
Out)6 que, à semelhança da TVT, também utiliza uma
fita de polipropileno e instrumentos cirúrgicos
específicos que permitem a introdução da fita através
da membrana obturadora, com menor risco de
perfuração da bexiga, vísceras ou vasos e taxas de
sucesso semelhantes à TVT.7-16  O objectivo deste
estudo é comparar retrospectivamente estas duas
técnicas de tratamento da IUE, relativamente às
complicações e taxas de sucesso.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo comparativo retrospectivo,
incluindo todas as mulheres submetidas a TVT ou
TVT-O, realizados entre Janeiro de 2003 e Dezembro
de 2005 no Hospital de São Sebastião. Foram excluídos
todos os casos em que foram efectuadas outras
cirurgias vaginais em simultâneo, os casos que não
realizaram estudos urodinâmicos na avaliação pré-
operatória e casos sem follow-up.

O estudo foi baseado nos dados colhidos através
da análise dos processos hospitalares de 128 casos,
dos quais 73 TVT e 55 TVT-O. A maioria dos TVT
foram realizados entre Janeiro de 2003 e Novembro
de 2004 por Uroginecologistas, os TVT-O foram

realizados a partir de Novembro de 2004 por Urogi-
necologistas e por internos da especialidade sob
orientação. As doentes eram avaliadas na Consulta de
Uroginecologia 1 mês e 6 meses após a cirurgia, no grupo
de TVT em 92% dos casos foram também observadas
aos 12 meses. Verificou-se no grupo de TVT-O que a
maioria das mulheres (91%) tiveram alta da consulta
hospitalar aos 6 meses de follow-up, com indicação de
serem reenviadas pelos médicos de família caso surgisse
alguma complicação ou reaparecimento de IUE. O
follow-up médio destas mulheres foi 10,47 meses no
grupo de TVT e 6,25 meses no grupo de TVT-O.

Ambas as técnicas foram efectuadas de acordo
com os métodos descritos na literatura, a TVT era
efectuada segundo Ulmsten3 e a TVT-O segundo de
Leval.6 Em todas as doentes foi efectuada profilaxia
antibiótica pré-operatória.

Todos os casos foram analisados relativamente à
idade da doente à data da cirurgia, paridade e menopausa
(nº de casos com menopausa já estabelecida). Os
resultados dos estudos urodinâmicos foram avaliados,
com análise comparativa entre os dois grupos de
doentes. A duração do internamento e as complicações
per e pós-operatórias também foram comparadas.

As complicações per-operatórias analisadas foram:
a perfuração da bexiga; a perfuração da mucosa
vaginal e a ocorrência de hemorragia durante o acto
cirúrgico. A hemorragia per-operatória foi calculada
com base na quantidade sangue aspirado.

As complicações pós-operatórias analisadas foram:
infecção da ferida operatória, exteriorização/extorsão
da prótese, infecção do tracto urinário, retenção
urinária, dificuldade miccional e incontinência urinária
de urgência (IUU) de novo. A retenção urinária foi
definida quando existia volume residual pós-miccional
superior a 100 ml e foi dividida em transitória e
persistente: a) transitória quando inferior a 72 horas
de duração e com resolução através de medidas não
cirúrgicas; b) persistente quando superior a 72 horas e
com necessidade de intervenção cirúrgica para
resolução. A IUU de novo era sempre caracterizada
através da realização de estudos urodinâmicos.

O sucesso da técnica foi definido como ausência
de IUE avaliada pela clínica (sintomas e exame
objectivo) nas consultas de Uroginecologia pós-opera-
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tórias; melhoria foi considerada quando a doente
mantinha IUE ligeira mas com melhoria franca no pós-
operatório, apresentava-se satisfeita com o resultado
da cirurgia e no exame físico não era objectivada
incontinência urinária (stress test negativo); insucesso
quando a doente mantinha IUE objectivada ao exame
físico (stress test positivo).

A análise estatística foi efectuada com utilização
do teste t student para as variáveis continuas e o teste
χ2 para as variáveis categóricas, considerando o p<0,05
estatisticamente significativo.

RESULTADOS

A idade das doentes à data da cirurgia, número de
partos vaginais e cesarianas não apresentaram
diferença estatisticamente significativa entre os dois
grupos (Tabela I). Relativamente ao número de
mulheres em pós-menopausa também não ocorreu
diferença estatisticamente significativa, no entanto
verificou-se uma percentagem maior de mulheres a
fazer THS no grupo da TVT-O (p=0,04) (Tabela I).

Os resultados dos estudos urodinâmicos, efectuados
a todas as pacientes, não apresentaram diferença
estatisticamente significativa entre os dois grupos
(Tabela II). O valor da VLPP (Valsalva Leak-Point
Pressure) era semelhante, assim como a presença de
insuficiência esfincteriana, hipermobilidade uretral e
instabilidade do músculo detrusor (Tabela II).

O número de dias de internamento foi semelhante
nos dois grupos. O grupo de TVT apresentou uma
média de 1,71 dias e o grupo de TVT-O uma média de
1,42 dias (p=0,061).

Relativamente às complicações per-operatórias:
verificou-se uma diferença estatisticamente significativa
na incidência de perfuração da bexiga, com 8,2% no grupo
da TVT e nenhuma (n=0) perfuração da bexiga no grupo
da TVT-O (p=0,006); a hemorragia per-operatória foi
uma complicação que ocorreu apenas no grupo da TVT-
O (inferior a 100 ml em todos os casos, não ocorreram
casos de hemorragia grave) (n=5; 9,1%; p=0,032); a
perfuração acidental da mucosa vaginal durante a cirurgia
ocorreu apenas num caso em que foi efectuada TVT-O
e foi corrigida durante o acto cirúrgico (Tabela III).

Tabela I  Características dos grupos estudados

TVT (n=73) TVT-O (n=55) p

Idade 53,11±11,15 (27-80) 50,45±9,50 (33-71) NS*
Partos vaginais 2,52 ±1,749 2,18±1,14 NS*
Cesarianas 0,14 ±0,419 0,11 ±0,369 NS*
Menopausa† 38(52,1%) 26(47,3%) NSm
THS 6(15,8%) 10(38,5%) 0,04m

(Os valores correspondem à média ± desvio padrão (minímo-máximo) ou ao número de casos (%); * teste t student, mteste χ2 ). † nº
de mulheres em pós-menopausa
NS = não significativo

Tabela II  Estudos urodinâmicos

TVT (n=73) TVT-O (n=55) p

VLPP 70±32,939 (15-146) 70,98±33,865 (12-170) NS*
Insuficiência esfincteriana 49 (67,1%) 41 (74,5%) NSm
Hipermobilidade uretral 38 (52,1%) 33 (60%) NSm
Instabilidade do detrusor 0 (0%) 2 (3,6%) NSm

(Os valores correspondem à média ± desvio padrão (minímo-máximo) ou ao número de casos (%); * teste t student, m teste χ2 ).
NS = não significativo
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O número total de doentes que tiveram compli-
cações pos-operatórias foi superior no grupo da TVT
com 23 casos (31,5%) e apenas 9 casos (16,4%) no
grupo da TVT-O (p = 0,05, estatisticamente não
significativo) (Tabela IV). As principais complicações
da TVT e TVT-O, foram a infecção do tracto urinário
(ITU) (5,5% vs 7,3%), a retenção urinária (8,2% vs
3,6%), a dificuldade miccional (6,8% vs 1,8%) e a
ocorrência de incontinência urinária de urgência (IUU)
de novo (12,3% vs 9,1%). A frequência de compli-
cações embora maior com a realização da TVT, não
mostrou diferença estatisticamente significativa entre
os grupos (Tabela IV).

Relativamente à ocorrência de retenção urinária
no pós-operatório, verificou-se que apenas em dois
casos foi necessário submeter a doente a uma
reintervenção cirúrgica. Um dos casos tratava-se de
uma doente submetida a TVT, que desenvolveu
retenção urinária persistente e foi reoperada ao 9º dia
pós-operatório com secção da fita de polipropileno. O
outro caso foi de uma doente submetida a TVT-O que

foi reoperada ao 8º dia pós-operatório, tendo-se
verificado um posicionamento inadequado da fita, pelo
que se optou durante o acto cirúrgico por um
reposicionamento da fita de polipropileno. Os restantes
6 casos de retenção urinária resolveram nas primeiras
72 h através de medidas não cirúrgicas, nomeadamente
algaliação intermitente para esvaziamento vesical.

A taxa de sucesso, taxa de melhoria e taxa de
insucesso foram avaliadas e comparadas, não se
verificando diferenças estatisticamente significativas
entre os dois grupos.

A taxa de sucesso foi 86,3% no grupo da TVT e
90.9% no grupo da TVT-O (p=0,392). A taxa de
melhoria foi 6,8% para a TVT e 3,6% para a TVT-O
(p=0,078). A taxa de insucesso foi baixa em ambos
os grupos (TVT=6,8% vs TVT-O=5,5%, p=0,193)
(Tabela V).

Durante o período de follow-up, apenas um número
pequeno de mulheres teve necessidade de ser
reoperada à incontinência urinária: 2 casos no grupo
da TVT; 3 casos no grupo da TVT-O.

Tabela III Complicações per-operatórias

TVT (n=73) TVT-O (n=55) p

Perfuração da bexiga 6 (8,2%) 0 (0%) 0,006
Hemorragia (<100 ml) 0 (0%) 5 (9,1%) 0,032
Perfuração da mucosa vaginal 0 (0%) 1 (1,8%) NS
Total de complicações 6 (8,2%) 6 (10,9%) NS

(Os valores correspondem ao número de casos (%); teste χ2 ).
NS = não significativo

Tabela IV Complicações pós-operatórias

TVT (n=73) TVT-O (n=55) p

Infecção da ferida operatória 1 (1,4%) 0 NS
Exteriorização/extorsão da prótese 1 (1,4%) 0 NS
Retenção urinária 6 (8,2%) 2 (3,6%) NS
ITU 4 (5,5%) 4 (7,3%) NS
Dificuldade miccional 5 (6,8%) 1 (1,8%) NS
IUU de novo 9 (12,3%) 5 (9,1%) NS
Nº total de doentes com 23 (31,5%) 9 (16,4%) NS
complicações pos-operatórias

(Os valores correspondem ao número de casos (%); teste χ2 ).
NS = não significativo
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DISCUSSÃO

Os poucos estudos prospectivos randomizados,
publicados na literatura, comparando a TVT e a TVT-
O demostram semelhanças na eficácia e menor tempo
operatório para a TVT-O.7,9,10,13 Apesar destes
estudos terem amostragens pequenas, mostraram uma
diferença na taxa de complicações, favorecendo a
TVT-O. Estão descritas algumas complicações com
a realização da TVT, nomeadamente a perfuração de
vísceras ou vasos pélvicos, cuja ocorrência ainda não
foi descrita com a técnica da TVT-O.4,5 A perfuração
da bexiga é mais frequente com a TVT, existe um
caso publicado de lesão da bexiga com a TVT-O.17 A
instabilidade do detrusor e a retenção urinária, são
complicações que surgem com maior frequência nas
doentes submetidas a TVT.4,5

O presente estudo apresenta as limitações de um
estudo retrospectivo. A principal limitação a referir é
o diferente follow-up dos grupos, que resulta da
maioria das doentes submetidas a TVT-O terem tido
alta da consulta aos 6 meses de pós-operatório. Este
facto pode condicionar um viés no sentido de favorecer
a taxa de sucesso da TVT-O que foi superior à TVT
(90,9% vs 83,6%, p=0,392, não significativo). O follow-
up curto também pode condicionar uma menor taxa
de complicações. No entanto, com excepção da
exteriorização/extorsão da prótese, que pode ocorrer
após os 6 meses de follow-up, a maioria das restantes
complicações aparecem no primeiro mês pós-
operatório.

Apesar destas limitações, alguns dos resultados são
semelhantes a artigos publicados. A TVT-O apresenta
taxas de sucesso de 89-90%10,13 e a TVT de 84-95%
3,4,5,10,13. Em relação à TVT estão descritas na literatura

taxas de perfuração da bexiga de 8%7 e exteriorização
da prótese entre 0,4 e 1 % dos casos13,18, estes números
são semelhantes aos encontrados neste estudo.

No grupo de TVT-O não se verificou nenhum caso
de extorsão da prótese, no entanto este grupo teve um
follow-up curto e apresentava uma maior percentagem
de mulheres medicadas com THS. Apesar de não
existirem estudos que comprovem um efeito protector
da THS relativamente à taxa de rejeição da prótese,
sabe-se que a THS melhora a atrofia vaginal e
favorece a cicatrização da mucosa19,20.

A hemorragia per-operatória está descrita na
literatura como sendo mais comum com a realização
de TVT13,18; neste estudo esta complicação foi mais
comum com a TVT-O, isto pode ser explicado pelo
facto das cirurgias terem sido efectuadas por equipas
cirúrgicas diferentes e devido à própria curva de
aprendizagem da técnica. As restantes complicações
foram semelhantes nos dois grupos.

Consideramos que apesar do follow-up curto, a
TVT-O apresenta-se como uma técnica promissora,
com uma alta taxa de sucesso aos 6 meses e com
uma curva de aprendizagem rápida, uma vez que ao
fim dos primeiros 55 casos ocorreram poucas
complicações.

Apesar dos estudos publicados apontarem para uma
eficácia semelhante e com menor taxa de com-
plicações7,9,10,13 da TVT-O em relação à TVT, seria
importante realizar mais estudos e com maior número
de casos para se poderem tirar conclusões mais válidas.
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