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Cada Vez Mais…

Correr o Risco Hemorrágico!
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Anticoagulação e antiagregação plaquetária no peri-operatório criam um dilema: manter o

tratamento aumenta o risco de hemorragia, descontinuá-lo aumenta o risco de tromboem-

bolismo(1). A cirurgia urológica também se associa a factores pró-trombóticos e hemor-

rágicos. Com o avanço do conhecimento e com o envelhecimento da população, são cada vez

mais os doentes hipocoagulados/antiagregados, e são cada vez mais as indicações para

anticoagulação/antiagregação que temos que identificar. Propomo-nos discutir o estado da

arte sobre a anticoagulação e antiagregação plaquetária no doente urológico.

Pesquisa na Medline de artigos publicados em inglês entre 1998 e 2008. Examinamos a

abordagem peri-operatória do doente urológico hipocoagulado/antiagregado e resultados

associados.

Foram analisados 70 artigos. Baseados em linhas orientadoras consensuais apresentamos o

estado da arte no que respeita à atitude peri-operatória: (1) Considerar a indicação médica

que motivou anticoagulação/antiagregação; (2) Tipo de procedimento urológico proposto e

seus potenciais hemorrágicos e trombóticos; (3) Risco anestésico-cirúrgico e (4) técnica

anestésica mais adequada. Conjuntamente anestesiologista e urologista podem programar a

intervenção cirúrgica e em alguns casos pode ser necessária a colaboração do imunohemo-

terapeuta.

Após revisão da literatura pudemos constatar que dado o aumento da prevalência da anti-

agregação/anticoagulação no doente com patologia urológica o confronto peri-operatório

com estes doentes vai ser cada vez mais frequente. As linhas orientadoras actuais apontam

no sentido de se “correr o risco hemorrágico”, dadas as potenciais complicações trombóticas

catastróficas. Estes doentes podem ser conduzidos eficazmente com uma abordagem siste-

matizada e simultaneamente individualizada. Até que mais informação esteja disponível,

anestesiologistas e urologistas devem educar-se no que respeita às implicações anestésicas e

cirúrgicas da anticoagulação/antiagregação em cada doente.

(1) Nat Clin Pract Urol. 2005 Jul;2(7):343-50
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As fitas suburetrais retropúbicas ou transobturadoras são a terapêutica cirúrgica padrão da
incontinência urinária de esforço feminina (IUE). Com o objectivo de diminuir a morbili-
dade mantendo a eficácia, surgiram recentemente as fitas de incisão única vaginal.

Avaliação da taxa de sucesso, complicações e grau de satisfação aos seis meses da fita
suburetral transobturadora (TVT-O®) e das fitas suburetrais de incisão única, TVT-Secur® e
Mini-Arc®.

Noventa doentes com IUE comprovada urodinamicamente foram incluídas neste estudo, 30
em cada braço (Grupo 1 - TVT-O®; Grupo 2 - TVT-Secur®; Grupo 3 - Mini-Arc®). As popula-
ções eram comparáveis em termos de idade, índice de massa corporal, paridade, gravidade e
tempo de evolução da IUE. As doentes foram avaliadas no pré-operatório, primeiras 24 horas
e aos 1 e 6 meses. As cirurgias foram realizadas sob sedação endovenosa. Foi aplicado o ques-
tionário de qualidade de vida King´s Health Questionnaire (KHQ) para avaliação do grau de
satisfação. Aos 6 meses de avaliação, as taxas de doentes curadas e melhoradas foram de
80% e 17% no Grupo 1, 77% e 17% no Grupo 2 e 87% e 7% no Grupo 3, respectivamente. Foi
reportada uma falência nos Grupos 1 e 3 e duas no Grupo 2. A dor média (primeiras 24 horas;
escala visual de dor) foi de 4.5±2.6 para o Grupo 1, 2.3±2.3 para o Grupo 2 e 1.0±1.0 para o
Grupo 3 (analgesia padronizada). No Grupo 1 houve 2 casos de retenção urinária com neces-
sidade de secção da fita, enquanto nos Grupos 2 e 3 houve 1 caso de retenção urinária tran-
sitória. Em 4 doentes do Grupo 1, 1 do Grupo 2 e 3 do Grupo 3 apareceram sintomas urinários
de armazenamento de novo. Duas doentes do Grupo 1 e uma do Grupo 3 apresentaram dor
prolongada nas coxas. Não ocorreu lesão de órgãos vizinhos nem perda hemática signi-
ficativa em nenhuma doente. Verificou-se melhoria significativa nos resultados do KHQ nos
três grupos.

Aos 6 meses, a taxa de sucesso das fitas suburetrais de incisão única (TVT-Secur® e Mini-
Arc®) é semelhante à da fita suburetral transobturadora (TVT-O®), com menor morbili-
dade. Todavia, outros estudos comparativos randomizados e com maior tempo de avaliação
são necessários para definir o papel das técnicas ditas minimamente invasivas no trata-
mento da IUE.
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