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Resumo 

Locali, PKM. Avaliação do impacto do tratamento da incontinência urinária oculta 

na correção de prolapso genital estádio 3 e 4: revisão sistemática e metanálise  

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2015. 

 

Mulheres com prolapso genital estádio 3 e 4 são consideradas de risco para 

desenvolver incontinência urinária de esforço após a correção cirúrgica do prolapso. A 

provável explicação para estas pacientes manterem-se, subjetivamente, continentes seria 

porque o prolapso poderia gerar um acotovelamento na uretra ou compressão da mesma. 

O objetivo do estudo foi avaliar o impacto  de procedimentos anti-incontinência durante 

a correção cirúrgica de prolapso genital estádio 3 e 4 em mulheres sem sintomas de 

incontinência urinária de esforço.  Método: Realizou-se revisão sistemática com 

ensaios clínicos. A casuística incluiu mulheres com prolapso genital estádio 3 e 4 sem 

sintomas clínicos de incontinência urinária de esforço. O desfecho primário foi a 

presença de incontinência urinária ou necessidade de tratamento para incontinência 

urinária. Os resultados serão apresentados com o risco relativo, com 95% de intervalo 

de confiança. Resultados: Inicialmente, 5618 estudos foram identificados com a 

estratégia de busca, mas apenas oito preencheram os critérios de inclusão. Realizou-se 

metanálise com as variáveis em comum dos estudos que tivessem mesma escala de 

quantificação. Observou-se que realizar qualquer procedimento anti-incontinência no 

mesmo momento do tratamento cirúrgico do prolapso não reduziu a incidência de 

incontinência urinária no pós-operatório (RR 0.61; 95%CI 0.34-1.10]). Todavia, quando 

os procedimentos são analisados separadamente, encontraram-se resultados distintos. O 

subgrupo de pacientes submetidas ao sling retropúbico foi o único que diminuiu a 



incidência de IUE (RR 0.09; 95%CI 0.02-0.36). Conclusão: O tratamento profilático 

em mulheres com prolapso genital estádio 3 e 4  com sling retropúbico reduziu a 

incidência de IUE. 

Descritores: incontinência urinária por estresse; revisão; prolapso de órgão pélvico; 

metanálise; incontinência urinária; cistocele; prolapso uterino; slings suburetrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Locali, PKM. Evaluation of the impact of treating occult urinary incontinence 

concomitantly with correction of grade 3 and 4 prolapses: systematic review and 

metanalysis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2015. 

 

Women with high-grade pelvic organ prolapse (POP) are considered at risk of 

developing postoperative stress urinary incontinence (SUI) once the prolapse has been 

repaired The probable explanation for the patients to remain subjectively continent, is 

that POP can affect the urethra by urethral kinking or compression. Our objective was to 

evaluate the impact of anti-incontinence procedures during surgical POP correction 

stage 3 and 4 in women with no symptoms for stress urinary incontinence.  Methods: A 

systematic review of randomized trials was performed. The subjects were women with 

severe POP and no symptoms of SUI. The primary outcomes were UI or treatment for 

this condition after the surgical procedure. The results were presented as relative risk 

(RR), with 95% confidence interval (95%CI). Results: Initially, 5618 studies were 

identified by the search strategy, but only eight trials met the inclusion criteria. We 

performed a meta-analysis with common variables of studies and with the same scale of 

quantification. We found that performing an anti-incontinence procedure at the same 

time of prolapse repair did not reduce the incidence of (SUI) post-operatively (RR 0.61; 

95%CI 0.34-1.10]). However, when the types of anti-incontinence procedure were 

analyzed separately, we found different results. The subgroup of patients who 

underwent a retropubic sling surgery was the only one that benefited from the anti-

incontinence procedure, with a decrease in the incidence of SUI (RR 0.09; 95%CI 0.02-



0.36). Conclusions: A prophylactic treatment of women with severe POP using 

retropubic sling reduced the risk of SUI.  

 

Descriptors: urinary incontinence, stress; review; pelvic organ prolapse; meta-analysis; 

urinary incontinence; cystocele; uterine prolapse; suburethral slings. 
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Segundo a International Continence Society, a incontinência urinária (IU) é 

definida como a queixa de perda espontânea de urina.1 É uma doença prevalente, que 

acomete cerca de 11 milhões de mulheres nos Estados Unidos.2  No Brasil, devido ao 

envelhecimento gradual da população nos últimos 50 anos, houve uma mudança no 

perfil de prevalência das doenças, fazendo com que as doenças crônicas superassem as 

doenças infectocontagiosas ou relacionadas à desnutrição.3 Nesse contexto, dados 

brasileiros estimam que a incontinência urinária acometa cerca de 35% da população 

feminina, entre 40 e 65 anos, corroborando com os registros internacionais acerca dessa 

doença.3,4 

A IU é dividida em três grupos, segundo suas apresentações clínicas e dados 

funcionais da bexiga. No primeiro grupo, a  perda  involuntária de urina relaciona-se 

aos sintomas de urgência miccional, intervalo miccional diminuído, noctúria, disúria, e 

é conhecida, genericamente, como bexiga hiperativa.1 No segundo grupo, denominada 

de incontinência urinária de esforço (IUE), a perda de urina ocorre por uma deficiência 

no mecanismo de sustentação do assoalho pélvico, que promovem uma hipermobilidade 

do colo vesical, associado ou não à insuficiência esfincteriana. Nessa situação, as perdas 

são desencadeadas por manobras que aumentam a pressão abdominal, como tossir, 

espirrar, deambular ou mesmo nas alterações de decúbito.1 O terceiro grupo é 

denominado de incontinência urinária mista, por conter características de perda de urina 

relacionadas ao esforço e à bexiga hiperativa. Nestes casos, para melhor abordagem 

terapêutica deve-se avaliar qual a predominância dos sintomas no paciente. 

A incontinência urinária de esforço (IUE) tem sua incidência aumentada, 

proporcionalmente, com o aumento da idade, obesidade, tabagismo, hipertensão arterial, 

diabetes, menopausa e paridade, especialmente de partos normais. Além disso, outro 

fator de risco relevante para o aparecimento de IUE são as cirurgias ginecológicas, em 
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especial a histerectomia total, que, pela não preservação do colo uterino, perde-se parte 

da sustentação do assoalho pélvico oferecida pelo anel pericervical.5 Além disto, a 

histerectomia por via abdominal pode contribuir negativamente para disfunções do 

assoalho pélvico, uma vez que pode lesar o suprimento nervoso local.6 

 Por outro lado, além da IUE, outra doença ginecológica que se associa, 

fortemente, às alterações da dinâmica do assoalho pélvico é o prolapso genital. Esta 

entidade é definida como  o descenso dos órgãos pélvicos, que se exteriorizam, como uma 

protrusão, pelo introito vaginal.1  É uma afecção exclusivamente do sexo feminino que pode 

comprometer a parede anterior ou posterior da vagina, o útero ou a cúpula vaginal.  

 As classificações de prolapso genital mais utilizadas são a de Baden-Walker e o 

POPq (Pelvic Organ Prolapse Quantification System).1,7,8 Atualmente, por ser mais 

reprodutível, a International Continence Society adotou o POPq como sistema de 

estadiamento do prolapso.1 Nesse sistema, avaliam-se as paredes anterior e posterior da 

vagina, a cúpula vaginal ou colo de útero, o hiato genital, o corpo perineal, o fórnice 

posterior da vagina e o comprimento total da vagina (Figura 1).  De acordo com esta 

classificação, no estágio 0 não há prolapso, no estágio 1, em geral, a paciente é 

assintomática, enquanto que os estágios 3 e 4 são considerados graves.  

Além disso, sabe-se que os fatores de risco dessa entidade são os mesmos da 

IUE. Dessa forma, ambas as doenças podem apresentar-se concomitantemente, em 

especial, quando as formas mais graves prolapso estão presentes.9 
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Figura 1 – Esquema gráfico do POPQ-  Pelvic Organ Prolapse 

Quantification System. Aa e Ba- pontos da parede anterior da vagina, Ap e Bp,  C- 

colo ou cúpula, HG- hiato genital, CP- corpo perineal, CTV – comprimento total da 

vagina, D- Fórnice vaginal posterior. 
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Diante disso, pelo mecanismo fisiopatológico semelhante, postula-se que as 

pacientes com prolapso genital grave, que não possuem sintomas de IUE, tem alto risco 

para desenvolver esta afecção.10 Dessa forma, quando uma paciente com prolapso de 

estádio avançado apresenta-se clinicamente continente, mas, após a correção do 

prolapso genital, apresenta incontinência urinária, denominamos essa condição como 

incontinência urinária oculta.1  

 Estima-se que mais da metade das pacientes com prolapso genital, 

assintomáticas do ponto de vista urinário, apresente incontinência urinária durante 

manobras provocativas com a redução do prolapso.11 Além disso, mulheres que 

apresentaram o provocativo positivo, previamente à cirurgia, tem maior chance de 

evoluir com incontinência urinária no pós-operatório, independente de ter sido realizado 

algum procedimento anti-incontinência.12 Por isso, considera-se  que a identificação da 

incontinência urinária oculta, por meio do exame urodinâmico ou com manobras de 

stress, associados à redução prolapso, antes da sua correção cirúrgica, seja relevante. 12 

 No entanto, não existe padronização, nem nos métodos de redução de prolapso, 

nem quanto ao volume de soro infundido na bexiga para investigação da perda urinária, 

o que prejudica, acentuadamente, o valor preditivo do exame.  

 Apesar disso, descreve-se, para a redução do prolapso, o uso do espéculo, gaze 

montada, pessário, tampão vaginal e digital, tornando, dessa forma, o procedimento 

pouco reprodutível, e, com evidente, suspeita de diferentes eficácias entre os métodos.12 

Nesse contexto, Visco e colaboradores realizaram um estudo cujo resultado demonstrou 

que a melhor taxa de detecção de incontinência urinária foi com espéculo, enquanto que 

a menor taxa foi com pessário.12 No entanto, o método que mostrou o maior valor 

preditivo positivo, alcançando 79%, foi a redução com gaze montada no Sheron.12 
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À luz desses fatos, considera-se que a provável explicação a continência das 

pacientes com prolapso genital grave seria o acotovelamento da uretra, ou mesmo a sua 

compressão extrínseca pelo próprio prolapso, que atuaria como mecanismo de aumento 

de resistência uretral, impedindo a passagem da urina.13 Dessa forma, após correção 

cirúrgica do prolapso, ocorre uma diminuição acentuada da resistividade uretral, que se 

manifesta, clinicamente, com IUE.13 

 Apesar dessas informações, não é consenso na literatura se o tratamento 

preventivo da incontinência urinária deve ser realizado no mesmo momento do 

tratamento cirúrgico do prolapso genital, em pacientes sem perda urinária.14 Alguns 

autores advogam que o tratamento da incontinência urinária oculta  deve ser realizado 

em um segundo tempo, após a correção do prolapso genital, considerando que os 

procedimentos anti-incontinência não são isentos de complicações, como retenção 

urinária, bexiga hiperativa de novo, perfuração vesical e sangramento.15,16 No entanto, o 

ponto mais forte da justificativa destes autores seria que nenhuma paciente, sem 

incontinência urinária no pós-operatório, seria submetida a um procedimento anti-

incontinência, sem necessidade.14  Reforçando esse argumento, o estudo conduzido por 

Constantini e colaboradores mostrou que não houve benefício em realizar a 

colpossuspensão por Burch associada à sacrocolpopexia para prevenir a incontinência 

no pós-operatório, em um seguimento de 1 ano.17  

 Por outro lado, apesar da evidente correlação entre a incontinência urinária 

oculta e a incontinência urinária de esforço no pós-operatório, como já dito 

anteriormente, teste de redução de prolapso com manobras provocativas podem variar 

de 36 a 80 % em diagnosticar a incontinência urinária de estresse. Com isso, observa-se 

que, uma parcela das pacientes evoluirão com incontinência urinária após a correção do 
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prolapso, e,  futuramente, irão necessitar de tratamento cirúrgico após correção de 

prolapso.18 

 Nesse sentido, outros autores, visando a diminuir riscos anestésicos, riscos 

cirúrgicos de um novo procedimento, custos com nova internação hospitalar, e o 

incômodo da paciente apresentar incontinência urinária após procedimento da correção 

do prolapso genital, realizaram uma série expressiva de estudos que avaliaram a 

efetividade da correção da incontinência urinária oculta em tempo único, juntamente 

com o tratamento do prolapso genital.16,17 Alguns autores recomendam que se realize, 

concomitantemente, a cirurgia de Burch, ao passo que outros indicam slings de uretra 

média, como sling transobturatótio e sling retropúbico.16-19 Meschia e colaboradores 

realizaram ensaio clínico comparando os resultados do sling retropúbico e plicatura da 

fáscia endopélvica em mulheres com IUO e prolapso genital, demonstrando uma 

incidência de IUE de, respectivamente, de 4 % versus 36% (p<0,01).18 Entretanto, 

apesar dos vários estudos publicados, a realização concomitante do tratamento cirúrgico 

do prolapso genital e incontinência urinária ainda é controverso. Além disso, falta 

consenso em relação a qual procedimento anti-incontinência realizar. 

 Nesse contexto, atualmente, em se tratando de intervenções terapêuticas, não se 

admite que a indicação de um tratamento não seja alicerçada pelo melhor nível de 

evidência científica, em associação a experiência clínica do médico e as expectativas do 

paciente. Focando-se, especificamente, no melhor nível de evidência científica para a 

determinação da efetividade de uma intervenção, tem-se a revisão sistemática de 

ensaios clínicos randomizados, associada à metanálise com o maior grau de 

recomendação e nível de evidência. 20 
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A revisão sistemática é um estudo secundário, construído a partir de estudos 

primários, e diferencia-se das revisões narrativas por possuir um método reprodutível de 

busca, seleção e inclusão de estudos primários, com avaliação crítica da qualidade 

metodológica dos estudos incluídos, baseada em instrumentos validados para esse fim. 

21,22 Além disso, a metanálise permite agrupar os resultados dos estudos primários, 

fornecendo um resultado final mais confiável e com maior poder estatístico. 

Diante dessas características, a revisão sistemática com metanálise é um desenho 

de pesquisa amplamente empregado para definição de conduta, em especial, quando os 

estudos primários acerca de uma determinada intervenção mostram resultados 

divergentes. 

Portanto, diante deste tema controverso, é fundamental a avaliação da a 

efetividade e complicações de procedimentos anti-incontinência durante a correção 

cirúrgica de prolapso genital, em mulheres clinicamente assintomáticas quanto a 

incontinência urinária. 
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2.1. Geral 

- Avaliar o impacto dos procedimentos anti-incontinência durante a correção 

cirúrgica de prolapso genital estádio 3 e 4 em mulheres sem sintomas de incontinência 

urinária de esforço.  

 

2.2 Específicos 

 - Avaliar a eficácia dos procedimentos anti-incontinência durante a correção 

cirúrgica de prolapso genital estádio 3 e 4  em mulheres sem sintomas clínicos de 

incontinência urinária de esforço; 

- Avaliar as complicações dos procedimentos anti-incontinência durante a 

correção cirúrgica de prolapso genital estádio 3 e 4  em mulheres sem sintomas clínicos 

de incontinência urinária de esforço. 
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Métodos 
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3.1. Delineamento do Estudo 

Realizou-se revisão sistemática da literatura com metanálise 

 

3.2. Seleção de estudos 

   Nesta revisão sistemática foram incluídos ensaios clínicos prospectivos, 

controlados e randomizados. A técnica de mascaramento dos grupos em cada estudo 

primário, assim como os critérios utilizados para seguimento e perda do seguimento dos 

pacientes não foram quesitos considerados para a inclusão ou exclusão. Aqueles estudos 

cujo desenho de pesquisa não se enquadrou nesses critérios, como estudos controlados 

não randomizados, quasi-randomizados, estudos pilotos, estudos de coorte, estudos 

caso-controle, estudos retrospectivos não controlados, revisões narrativas e sistemáticas 

da literatura, relatos de caso, séries de casos, cartas, breve comunicação, estudos em 

animais de experimentação e protocolos de pesquisa foram excluídos.  

 

3.3. Pacientes 

 Foram selecionados estudos cujas pacientes eram adultas do sexo feminino com 

prolapso genital  anterior ou cúpula vaginal, de estádio 3 ou 4 (de acordo com POPQ ou 

Baden –Walker) clinicamente continentes. Não há restrições quanto a etnia ou idade dos 

pacientes. Excluiu-se pacientes com infecção do trato urinário, incontinência fecal, 

síndrome da bexiga dolorosa, bexiga neurogênica, neoplasias, gestantes, lactentes, 

submetidas à radioterapia pélvica prévia. 
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3.4. Intervenção 

  Foram comparados a cirurgia de correção de prolapso genital isolada 

versus a mesma cirurgia associada ao tratamento concomitante da incontinência urinária 

oculta.  Cirurgias para correção do prolapso incluíram histerectomia vaginal, fixação 

sacroespinhal, cirurgia de Manchester Fothergill,  colporrafia anterior, colocação de tela 

sintética anterior.  Em relação aos procedimentos para tratamento da incontinência 

urinária oculta foram considerados o sling de uretra, transobturatórios ou retropúbicos, 

sintéticos ou aponeuróticos, e a cirurgia de Burch. 

3.5. Desfechos Clínicos 

 Os desfechos clínicos primários avaliados foram a incidência de incontinência 

urinária de esforço após correção cirúrgica do prolapso ou necessidade de tratamento 

cirúrgico para incontinência urinária de esforço. Os desfechos secundários foram 

eventos adversos dos procedimentos cirúrgicos e recidiva do prolapso. 

 Todos dados referentes a cada parâmetro foram agrupados de maneira a 

identificar a estimativa global da intervenção, a favor da homogeneidade metodológica 

da amostragem. Naqueles estudos em que se pesquisou o desfecho em vários tempos, 

considerou-se somente os dados referentes ao último período de avaliação. 

3.6. Estratégia de revisão da literatura 

 Revisou-se sistematicamente, as bases de dados da PubMed® , EMBASE®, 

Biblioteca Cochrane e Lilacs®. Para isso, empregou-se uma estratégia de busca com alta 

sensibilidade e baixa especificidade, formulada a partir de descritores e sinônimos para 

incontinência urinária e prolapso de órgão genital, sem limitações quanto ao desenho de 

pesquisa, data ou país de origem do estudo. Essa estratégia foi modificada segundo os 

requisitos de levantamento adotado por cada base de dados. 
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 3.7. Padronização da revisão da literatura 

3.7.1. Seleção dos estudos 

 Em todos os estudos identificados pela estratégia de busca, em cada base de 

dados, realizou-se uma  triagem inicial dos mesmos, por meio das informações contidas 

nos seus títulos e resumos, agrupando-os em selecionados e não selecionados. Isso 

visou à seleção inicial dos estudos que, potencialmente, poderiam ser incluídos. No 

entanto, naqueles estudos em que não for possível realizar esse procedimento a partir 

das informações apresentadas no título e resumo, analisou-se a sua versão completa, e, 

em seguida, foi selecionado ou não. 

 Todos os estudos selecionados foram revistos na apresentação completa e, após 

análise da metodologia, segundo os critérios de inclusão estipulados, foram incluídos ou 

excluídos. Além disso, todos os estudos selecionados tiveram suas referências 

analisadas, a fim de elevar a sensibilidade da revisão sistemática. Com o mesmo intuito, 

os artigos relacionados a cada estudo selecionado, disponibilizados por cada base de 

dados, também foram revistos. 

 O processo de triagem dos estudos foi realizado por dois pesquisadores, de 

maneira independente. Ao término dessa etapa, ambos realizaram uma comparação 

entre os estudos selecionados, e as discrepâncias encontradas foram solucionadas por 

consenso. 
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3.8. Avaliação da qualidade metodológica 

 Todos os estudos selecionados tiveram a qualidade da sua metodologia avaliada, 

por dois pesquisadores, utilizando a técnica desenvolvida por Jadad et al, em 1996.23 A 

avaliação da qualidade metodológica não foi utilizada para inclusão ou não dos estudos, 

mas sim como um preditor da sua força de evidência individual. 

 

3.9. Análise estatística 

Variáveis quantitativas foram expressas com diferença de média ponderada e 

variáveis qualitativas com risco relativo, ambas com 95% de intervalo de confiança. 

Considerou-se um valor de 5% para rejeição da hipótese de nulidade. 

Para realização de metanálise, após revisão sistemática, utilizou-se o programa 

RevMan 5.1 da Cochrane. As variáveis dicotômicas foram tratadas com o método 

estatístico de Mantel- Haenszel, análise de  modelo randômico, com efeito de medida de 

risco relativo, e intervalo de confiança de 95%. A heterogeneidade dos estudos foi 

calculada pelo I2. 

 

3.10. Comitê de Ética 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética do Departamento de 

Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) e pela Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) sob o número 

179/13 (Anexo 7.1). 
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Inicialmente, 5.618 estudos foram identificados pela estratégia de busca 

formulada. Esse número incluiu artigos recuperados a partir de cada base de dados 

pesquisada, artigos relacionados e referências analisadas nos estudos selecionados. 

Desses, 2.645 artigos foram recuperados do MEDLINE via Pubmed, 2862 artigos na 

EMBASE, 95 artigos da Cochrane Library, e 16 artigos da LILACS . 

Foram selecionados 66 artigos para análise de texto completo, mas apenas oito 

estudos atingiram os pré-requisitos necessários para esta revisão sistemática (Figura 2). 

No total, foram incluídos 1055 pacientes, que foram submetidos à quatro tipos 

diferentes de procedimentos anti-incontinência: sling de uretra média (retropúbico e 

transobsturator), colposuspensão por Burch, colposuspensão com agulha e cistopexia 

com plicatura posterior  dos ligamentos pubouretrais 13,16,17,19,24-32 

Quanto às cirurgias para correção de prolapso, não houve padronização, e 

incluíram as seguintes técnicas: histerectomia vaginal, colpoplastia anterior, 

colpoplastia com reparo paravaginal, colpoplastia posterior, suspensão vaginal do 

ligamento sacroespinhoso, suspensão vaginal do ligamento íleococcígeo bilateral, 

culdoplastia, sacrocolpopexia, perineoplastia, colpocleise  e cirurgia de prolapso com 

Prolift.13,16,17,19,24-32 

A análise metodológica dos estudos incluídos nesta revisão sistemática está 

resumida na Tabela 1. Os métodos de diagnóstico de incontinência urinária oculta, em 

cada estudo, não eram semelhantes, e o número de pacientes com diagnóstico de 

incontinência urinária oculta está listada na Tabela 2. 
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 Realizou-se um cálculo de metanálise com as variáveis comuns entre os estudos, 

e que possuíam a mesma escala de quantificação. Dessa forma, em primeiro lugar, 

analisou-se o efeito global de procedimentos anti-incontinência, em termos de 

incidência de incontinência urinária após o procedimento cirúrgico (Figura 

3).13,16,17,19,24-32 É importante destacar que foi incluído apenas seis ensaios clínicos nessa 

primeira análise, por eles avaliaram o mesmo desfecho clínico.13,17,19,24,28-32 

Após essa análise, constatou-se que realizar qualquer procedimento profilático 

anti-incontinência concomitante ao reparo do prolapso não reduziu a incidência de IUE 

no pós-operatório (RR 0,61; IC 95% 0,34-1,10). No entanto, quando foi realizada uma 

análise estratificada dos tipos de procedimentos anti-incontinência, encontrou-se 

resultados diferentes. No subgrupo de pacientes que se submeteram a cirurgia de sling 

retropúbico reduziu-se a incidência de tratamento cirúrgico da IUE pós-operatório (RR 

0,09 ; IC 95 % 0,02-0,36) (Figura 4).13,16,24-26 Por outro lado, não houve diferença 

significativa entre o subgrupo que foi submetido a colposuspensão de Burch e o grupo 

de controle em termos de incidência da IUE no pós-operatório (RR de 1,47; IC de 95 % 

0,28-7,79) (Figura 5).17,28-31 Além disso, não foi possível realizar uma metanálise de 

estudos de Busacchi et al., que realizou um sling transobturatório [TOT]) e Fuentes et 

al. que realizou um sling transobturatório livre de tensão [TVTo], porque eles não 

compartilham os mesmos desfechos.19,27 

Os efeitos adversos das cirurgias estão listadas na Tabela 3. Foi realizada uma 

metanálise de ensaios clínicos que mostraram o mesmo  desfecho (Figuras 6 e 

7).13,16,24,26 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) 

 

	  	  

	  

	  

Estudos identificados 
como potencialmente 
relevantes para esta 
Revisão Sistemática  

(N = 5618)	  

	  

	  

	  

	  

(N	  =	  2044)	  

Estudos excluídos após análise dos 

títulos e resumos	  

Estudos selecionados 
para análise do texto 
completo 

 (N = 66) 

	  

(N	  =	  27)	  
Estudos excluídos por não se 
enquadrarem nos critérios de 
inclusão 

	  Ensaios clínicos 

selecionados 

 (N = 8) 



	  

	   20	  

Tabela 1 - Análise metodológica dos ensaios  clínicos incluídos 
 

	   Autor	   Ano	   Escala	  de	  
Oxford	  

Escala	  de	  
Jadad	   Intervenção	  (n)	   Controle	  (n)	   Seguimento	   Desfecho	   Perda	  de	  seguimento	  

1	   Wei	  et	  al	   2012	   1b	   5	   POP	  +	  TVT	  (165)	   POP	  (172)	   3	  m	  e	  1	  a	   IUE	   Intervenção:	  3/165	  
Controle:	  7/172	  	  (1ano)	  

2	   Khelaia	  et	  al	   2008	   2b	   1	   CA	  +	  TVT	  (46)	   CA	  (46)	   Média	  52	  m	   IUE	   Não	  informado	  

3	   Schierlitz	  et	  al	   2014	   1b	   1	   POP	  +	  TVT	  (37)	   POP	  (43)	   6	  m	  e	  27	  m	   Cirurgia	  para	  IUE	   Intervenção:	  6/37	  
Controle:	  7/43	  (4	  a1m)	  

4	   Fuentes	  et	  al	   2011	   2b	   1	   POP	  +	  TVTo	  (27)	   POP	  (33)	   6m	  e	  15	  m	   Cirurgia	  para	  IUE	   Não	  informado	  

5	   Busacchi	  et	  al	   2012	   2b	   2	   CA	  +	  TOT	  (46)	   CA	  (53)	   1	  m,	  6	  m,	  1a	  e	  2	  a	   IUE	   Não	  informado	  

6	   Brubaker	  et	  al	   2008	   1b	   5	   SC	  +	  Burch	  (157)	   SC	  (165)	   3	  m,	  1	  a,	  2	  a	  e	  7	  a	   IUE	   Intervenção:	  5/157	  
Controle:12/165	  	  (1ano)	  

7	   Constantini	  et	  al	   2007	   2b	   1	   SC	  +	  Burch	  (34)	   SC	  (32)	   3	  m,	  6	  m,	  1	  a	   IUE	   Sem	  perdas	  (6	  meses)	  

8	   Colombo	  et	  al	   1996	   1b	   3	   CP	  +	  plicatura	  LPP	  	  (50)	   CP	  (52)	   1	  a	   IUE	   Não	  informado	  

 
Legenda: POP - prolapso; TVT – sling retro-púbico; CA – colporrafia anterior; TVTo – sling trans-obturatório dentro para fora; TOT - 
sling trans-obturatório fora para dentro; SC – sacrocolpopexia; CP – cistopexia; LPP – ligamentos pubouretrais posteriores; IUE – 
incontinência urinária de esforço 
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Tabela 2 - Métodos de diagnóstico da incontinência urinária oculta (IUO) e número de pacientes com IUO em 
cada ensaio clínico incluído na revisão sistemática 
 
 

Legenda: POP - prolapso; TVT – sling retro-púbico; CA – colporrafia anterior; TVTo – sling trans-obturatório dentro para fora; TOT - 
sling trans-obturatório fora para dentro; SC – sacrocolpopexia; CP – cistopexia; LPP – ligamentos pubouretrais posteriores; IUE – 
incontinência urinária de esforço 
 

 Autor Intervenção Diagnóstico IUO IUO Urodinâmica 
pré-operatório 

Urodinâmica pós-
operatório 

Teste de Stress 
pré-operatório 

Teste de Stress 
pós-operatório 

1 Wei et al POP + TVT Gaze montada Intervenção: 54/165 
Controle: 57/172 Não  

Não Sim Sim 

2 Khelaia et al CA + TVT Pessário Intervenção: 46/46 
Controle: 0/46 Sim 

 
Não informado 

 

 
Não 

 

Não informado 
 

3 Schierlitz et al POP + TVT Espéculo ou Gaze montada Não informado 
 Sim Sim Não Não 

4 Fuentes et al POP + TVTo Não informado Intervenção:27/27 
Controle: 33/33 Sim Sim Não  Nào 

5 Busacchi et al CA + TOT Não informado Intervenção: 46/46 
Controle: 53/53 Sim 

 
Não  

 
Sim Sim 

6 Brubaker et al SC + Burch Sem padronização Não informado Sim 
 

Não  
 

Sim Sim 

7 Constantini et al SC + Burch Espéculos ou M. digital Intervenção: 0/34 
Controle: 0/32 Sim Não  Sim Sim 

8 Colombo et al CP + plicatura LPP Espéculo Não informado Sim Sim Sim Sim 
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Figura 3 
 

	  
Figura 3.  Efeito global de procedimentos anti-incontinência urinária  na incidência da incontinência urinária após o tratamento cirúrgico 
do prolapso genital.  95% IC= Intervalo de confiança de 95%;  M-H = Mantel- Haenszel 
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Figura 4  

 

 

	  
	  
Figura 4. Efeito do sling retropúbico  na incidência da incontinência urinária após o tratamento cirúrgico do prolapso genital.  95% IC= 
Intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel- Haenszel	  
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Figura 5  

	  
	  
	  

	  
	  
Figura 5. Efeito da cirurgia de Burch na incidência da incontinência urinária após o tratamento cirúrgico do prolapso genital.  95% IC= 
Intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel- Haenszel 
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Tabela 3. Complicações dos tratamentos cirúrgicos  
	  

* Não houve diferença significativa entre os grupos nos sintomas de urgência miccional * *Eventos adversos foi definido como eventos que apresentavam risco de 
vida, morte ou hospitalização prolongada, readmissão para reabordagem cirúrgica, ou quaisquer condições que resultaram em deficiência persistente no paciente. 

 Autor Complicações (N)  Complicações graves 

  Tipo de complicação 
mais frequente N 

Disfunção Miccional Tipo de complicação N 

Outras Disfunções Miccionais Urgência de novo   

1 Wei et al ITU Intervenção: 49/165 
Controle: 30/172 

Dificuldade para micção na alta 
Intervenção: 69/165 

Controle: 51/172 p 0,02 

Intervenção: 69/165 
Controle: 51/172 

p 0,02 
* Intervenção: 28/165 

Controle: 20/172 

2 Khelaia et al Não informado 
 - Não informado 

 
Não informado 

 
Não informado - 

3 Schierlitz  
et al 

Retenção urinária com 
necessidade de cateterização 

intermitente por 6-10 dias 
 

Intervenção: 2/37 
Controle: 0/43 

p 0,21 

Dificuldade para micção 
Intervenção: 1/37 

Controle: 1/43 p 0,99 

Intervenção: 1/37 
Controle: 3/43 

p 0,99 
Hemorragia (>500ml) 

Intervenção: 2/37 
Controle: 1/43 

p 0,99 

4 Fuentes 
 et al 

Não informado 
 - Não informado Não informado Não informado - 

5 Busacchi  
et al 

Urgência de novo 
 

Intervenção: 15/50 
Controle: 17/52 Não informado 

Intervenção: 15/50 
Controle: 17/52 

24 meses – p 0,006 
Não informado - 

6 Brubaker  
et al Sintomas irritativos 

Intervenção:50/157 
Controle: 58/165 

p 0,48 
 

Sintoma obstrutivo 
Intervenção:63/157 

Controle: 66/165 p 0,92 

 
Intervenção:22/157 
Controle: 41/165 

p 0,048 
 

** 
Intervenção: 7/157 

Controle: 5/165 
p 0,79 

7 Constantini et 
al 

Retenção urinária com 
necessidade de cateterização 

intermitente por 4-90 dias 

Intervenção: 3/34 
Controle: 0/32 

Dificuldades para micção 
Intervenção: 2/34 

Controle: 3/32 

 
Intervenção: 3/34 

Controle: 2/32 
Transfusão sanguínea Intervenção: 3/34 

Controle: 3/32 

8 Colombo 
 et al 

Retenção urinária com 
necessidade de cateterização 

intermitente por 5-27 dias 

Intervenção:14/50 
Controle: 12/52 

p 0,02 

Intervenção:5/50 
Controle: 0/52 

p 0.02 

 
Não informado 

Morte – hemorragia 
por disfunção 

hepática crônica 

Intervenção: 0/50 
Controle: 1/52 
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Figura 6  

	  
	  

	  
	  
Figura 6. Taxa de perfuração vesical dos ensaios clínicos com TVT. 95% IC = Intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel- Haenszel; 

TVT= Fita vaginal sem tensão  
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Figura 7 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
Figure 7. Taxa de sangramento volumoso dos ensaios clínicos com TVT. 95% IC = Intervalo de confiança de 95%; M-H = Mantel- 

Haenszel; TVT= Fita vaginal sem tensão  
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Atualmente, as intervenções em saúde seguem o paradigma da medicina baseada 

em evidências, que se consolidou ao longo do tempo e ganhou força e seguidores nos 

últimos anos. Nesse modelo ressalta-se que as intervenções, tanto diagnósticas quanto 

terapêuticas, devem ser alicerçadas pelas melhores evidências científicas disponíveis. 

No entanto, outros dois quesitos são igualmente relevante, e fundamentais, como a 

experiência clínica do médico assistente e as expectativas ao paciente em relação a 

tratamento.  

Em relação à eficácia de um tratamento, o melhor nível de evidência é 

determinado pela revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, combinados 

com metanálise.20,21,22  Salienta-se que para uma revisão sistemática ser considerada 

confiável, deve-se, inicialmente, incluir apenas estudos de boa qualidade metodológica. 

Para tanto, uma inspeção crítica e minuciosa de cada detalhe dos estudos primários, 

ressaltando critérios de inclusão e exclusão, validade interna e externa, perdas de 

seguimento e os possíveis vieses, é imperiosa, para compreender a real eficácia da 

intervenção, e, por fim, auxiliar na tomada da decisão clínica. 21 

Por conseguinte,  uma revisão sistemática da literatura com metanálise foi 

realizada para avaliar o impacto de procedimentos anti-incontinência durante correção 

cirúrgica de prolapso em mulheres que com prolapso genital severo e sem sintomas de 

incontinência urinária de esforço, tópico bastante relevante e controverso na esfera da  

Uroginecologia. Esta avaliação incluiu oito ensaios clínicos controlados e 

randomizados, englobando um número bastante significativo de pacientes.  Este estudo 

representa a análise sistemática mais recente sobre o tratamento profilático da 

incontinência urinária em pacientes com prolapso genital estádio 3 e 4. 41-42 

Diferentemente da metanálise realizada por Maher et al. e Ploeg et al,  este 
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estudo incluiu apenas ensaios clínicos randomizados em que comparamos, 

especificamente, ensaios com correção de prolapso genital, associado ou não, a um 

procedimento anti-incontinência. Optou-se por selecionar estudos que avaliassem 

apenas as pacientes sem sinais clínicos de incontinência urinária antes da redução do 

prolapso, ao invés de apenas incluir pacientes com incontinência urinária oculta, para 

que fosse aumentada a chance de incluir mais estudos de boa qualidade e, 

consequentemente, oferecesse um resultado mais confiável da metanálise.41-42 Além 

disso, nosso estudo foi o único a avaliar  cada tipo de procedimento anti-incontinência 

isoladamente. Dessa forma, dentre os métodos estudados, nossa metanálise revelou que 

o sling retropúbico foi o único procedimento anti-incontinência que reduziu, 

significativamente, a incidência de incontinência urinária de esforço no pós-operatório. 

13,16,24-26 Em relação aos slings transobturatórios não foi possível realizar uma 

metanálise de estudos de Busacchi et al., que realizou um sling transobturatório [TOT]) 

e Fuentes et al. que realizou um sling transobturatório livre de tensão [TVTo], porque 

eles não compartilham os mesmos desfechos. 

Estudos recentes, baseados em um teste positivo de barreira pré-operatório, 

mostram que um procedimento profilático anti-incontinência deve ser realizado durante 

a reparação do prolapso, com a finalidade de prevenir a incontinência urinária de 

esforço no pós-operatório.13,34 No entanto, o diagnóstico pré-operatório da incontinência 

urinária oculta não é simples. Sabe-se que a redução do prolapso durante o estudo 

urodinâmico pré-operatório pode revelar a incontinência de esforço oculta em 15% a 

80% das mulheres com prolapso genital acentuado.35  Nesse contexto, considera-se que 

essa grande variabilidade deve-se, provavelmente, ao fato de que a forma de reduzir o 

prolapso, durante o exame urodinâmicos ou teste de  barreira não são uniformes nos 

estudos.12, 43-45  Por isso, nos ensaios dessa revisão, os métodos para redução do 
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prolapso, não foram os mesmos, e incluíram gaze montada, espéculo, pessário e 

digital.13,16,17,19,24-32   

Dessa forma, já era esperado que a incidência de incontinência urinária oculta 

variasse, consideravelmente, entre os estudos. Nos trabalhos incluídos nessa revisão, o 

número de pacientes com diagnóstico de incontinência urinária oculta variou de 0 a 

100%.13,16,17,19,24-32  Ademais, a maioria estudos não avaliaram o impacto isolado do 

procedimento anti-incontinência, profilático, em pacientes com incontinência urinária 

oculta em comparação com pacientes, cujo os testes de barreira não eram positivos no 

pré-operatório, informação crucial para a tomada de decisão terapêutica.13,16,17,19,24-32  

 Nesse sentido, é de extrema relevância que haja uma padronização quanto aos 

métodos diagnósticos da incontinência urinária oculta, de maneira que os futuros 

ensaios clínicos sobre esse assunto possam ter seus resultados comparados, 

especialmente em grupos com e sem incontinência urinária oculta. O único estudo a 

avaliar esta diferença foi o de Wei et al que mostrou que as mulheres que apresentaram 

o teste de barreira positivo, previamente, à intervenção, apresentaram mais benefício em 

receber o sling retropúbico do que as pacientes com teste de barreira negativo, num 

seguimento de 3 meses (p=0.06).24 Em contrapartida, a avaliação aos 12 meses não 

mostrou diferença entre os grupos (p=0.16).24 

Além disso, durante a correção de prolapsos estádio 3 e 4, em pacientes 

assintomáticas do ponto de vista miccional, é essencial ponderar todas as vantagens e 

efeitos adversos da realização de um procedimento de anti-incontinência. Nesse sentido, 

Wei et al mostrou que a colocação de sling de uretra média livre de tensão em pacientes 

assintomáticas apresentou taxa de complicações intra e pós-operatórias adicionais à 

correção de prolapso. No entanto, esse dado contrapõe-se a inúmeros estudos 

longitudinais que não encontraram complicações adicionais ao comparar a correção de 
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prolapso, isoladamente, com cirurgia combinada, empregando o sling de uretra 

média.46-50 

Em relação às complicações intra-operatórias dos procedimentos anti-

incontinência, o evento mais prevalente é a perfuração vesical. Porém, a literatura 

recente fornece evidências crescentes de que complicações mais graves podem surgir, 

tais como hemorragia no espaço de Retzius, lesão de vasos ilíacos externos, perfuração 

intestinal, lesão do nervo obturador, infecções do sítio cirúrgico, extrusão ou erosão da 

tela e  hematomas. 37-40  

Por outro lado, existem complicações pós-operatórias relevantes associadas ao 

emprego do sling e Burch, que são a urgência de novo e os distúrbios miccionais. A 

urgência de novo é caracterizada como o aparecimento de incontinência urinária por 

urgência miccional após uma cirurgia anti-incontinência, e que persiste por mais de seis 

meses.50 Além disso, esse diagnóstico só é válido para pacientes que não apresentem 

sintomas de urge-incontinência no pré-operatório.  

Por isso, nessa revisão procurou-se informar, adequadamente, o aparecimento de 

sintomas de distúrbios miccionais pós-operatórios (Tabela 3), considerando que esses 

eventos devem ser contabilizados como complicações do procedimento. Sabe-se que a 

prevenção da incontinência urinária de esforço é uma meta importante no tratamento 

cirúrgico prolapso de órgãos pélvicos. No entanto, o surgimento de outro problema 

miccional, secundário a esse tratamento pode acarretar em incômodo no pós-operatório, 

assim como diminuir a satisfação da paciente a longo prazo.51,52 

Por fim, outro ponto a ser considerado foi o fato de os procedimentos para 

correção de prolapso genital terem variado muito entre os estudos, o que pode ter 

influenciado a eficácia do tratamento. Além disso, esses estudos não têm um tempo de 

seguimento padronizado para avaliação da eficácia do método.  
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Finalmente, é possível concluir nessa revisão sistemática com metanálise que: 

 

1. A realização de procedimentos anti-incontinência, concomitante  ao tratamento 

cirúrgico do prolapso genital, em uma análise global de efeito, não reduz, 

significativamente, a incidência de  IUE pós–operatória; 

2. O sling retropúbico foi a única cirurgia anti-incontinência  que reduziu 

significante as taxas de IUE pós-operatória; 

3. A cirurgia de Burch não mostrou diminuição significativa da incidência de  IUE 

pós–operatório; 

4.  Os estudos com slings transobturatórios e agulha de colpossuspensão não 

permitiram a realização de metanálise, pois apresentavam desfechos diferentes; 

5. Houve aumento significativo do número de perfurações vesicais no grupo de 

TVT; 

6. Não houve aumento significativo do sangramento intra-operatório no grupo de 

TVT; 

7. Não foi possível realizar uma metanálise de estudos com sling transobturatório 

(TOT e TVTo) porque eles não compartilham os mesmos desfechos;  
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Anexo 7.1 – Aprovação do trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa 
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