
COMPLICAÇÕES PÓS 
CIRURGIAS

GINECOLÓGICAS



Complicações em cirurgias ginecológicas 

 Infecções
 Hemorragias
 Lesões de órgãos e estruturas adjacentes.
 Deiscência de suturas
 Aderências e sinéquias
 Dano térmico
 Fistulas 
 Prolapsos
 Tromboembolismos.

 Embolias
 Conversão para via 

abdominal 

Via 
Abdominal

Via    
Vaginal

Via 
Endoscópica

 Intoxicação hídrica - intravasamento



Infecções pós-operatórias

• Incidência: 38%
• Fatores predisponentes:

-Tricotomia
-Obesidade- diabetes- tabagismo
-Pacientes imunossuprimidos 
-Baixo nível socioeconômico
-Tempo cirurgia- sangramento- uso de 
drenos



Microbiologia 

• Flora lactobacilar: produção de lactato e 
peróxido de H2=> inibem crescimento 
outras bactérias

• Infecção: -contaminação ambiente
-Flora vaginal endógena

• Flora vaginal alterada: predispõem a 
infecção 



Antibióticoterapia  profilática
Antibiotic prophylaxis for selected gynecologic surgeries.

Int J Gynaecol Obstet. 2012 Oct 4

ANTIBIOTICO PROFILAXIA

CEFALOSPORINA DE 1 
GERAÇÃO

AVALIAR IMC-OBESA-> DA DOSE
DE ATB

TEMPO > 3 HORAS REPICAR ATB

1 HORA ANTES DO 
PROCEDIMENTO 





-A Clorexidina (CLOROXE) é mais efetivo do que
o polvidine iodado (DEGERMANTE) no controle
bacteriano vaginal, diminuindo a contagem de
colônias bacterianas na histerectomia vaginal.

ANTISSEPSIA

Culligan PJ et al. 2005
A randomized trial that compared povidone iodine and 
chlorhexidine as antiseptics for vaginal hysterectomy. 

Am J Obstet Gynecol 2005; 192:422–425 



Infecção do sítio cirúrgico 

Infecção superficial (interessando pele e tecido celular subcutâneo)

Infecção profunda (abscessos no nível subaponeurótico )

Infecção de órgãos e espaços (infecção/abscessos cavitários)



Infeccão parede

• Contaminação ambiental ou endógena
• Predisposição: hematomas-seromas
• Deiscência – evisceração
• Fasciite necrotizante

• MRSA (Staphilococos aureus resistente 
Methicilina)





• Celulite pélvica: 
5-10 dias após cirurgia
Polimicrobiana (80% anaeróbios)

• Abscesso tubo-ovariano:
2-3 semanas após cirurgia
Bacilos gram – (bacteróides)

• Tromboflebite pélvica: febre >5 dias após 
uso de antibiótico 





• Diagnóstico infecção: Temp 38C em 2 
mediadas ou Temp >38,5C

• Melhora clínica em 48-72 horas
• Persistência:  abscessos, infecções em 

outros sítios, tromboflebite pélvica febre 
por drogas

• Duração tratamento: 24-48 horas após 
cessar febre



Infecção pós-operatória

• 1/3 casos sepse
• Principal causa-mortis em UTI não 

cardiológica
• Perfuração intestinal: causa predominante
• Mortalidade 30-39%



• > 60 anos
• Cirurgias de emergência
• Presença de comorbidades  



Diagnóstico 

• SIRS + Infecção= sepse
• Primeiros 14 dias
• Desafio: reconhecimento precoce

Sinais e sintomas pouco específicos-
Confusão com problemas comuns no PO 



• Exame físico completo
• Débito urinário < 0,5 ml/ Kg / h
• Lactato >4 mmmol/ l

• Disfunção coagulação:
-RNI > 1,5
-Plaquetas <80000 ou diminuição >50%
-Diminuição últimas 24 horas



• Tratamento choque
• Hemocultura + cultura de secreções
• Antibioticoterapia 
• Exame de imagem
• CIRURGIA



Perfuração intestinal

• Dor abdominal
• Distensão abdominal
• Irritação peritonial
• Náuseas e vomitos
• SIRS



Perfuração intestinal

• Precoce: primeiras 48 horas

• Tardia: 2- 14 dias
- Inflamação local em reação a dano 

tecidual
-local da lesão: estomago, intestino delgado,

colon



Perfuração intestinal

• Exame de imagem (gás na cavidade 
peritoneal (acurácia):
-Raio-x simples: 50-70%
-TC: 86% 

• Pronto reconhecimento
• Tratamento da infecção
• Cirurgia 



EUA  -cirurgia mais comum 
em mulheres depois da cesariana- 600.000 histerectomias-
ano.

20 milhões de americanas já foram submetidas a 
HISTERECTOMIA

As complicações pós-operatórias são  importantes
-estimando-se  25% das histerectomias vaginais e 
50% das histerectomias abdominais cursem com algum 
tipo de complicação.

A morbidade infecciosa  uma das complicações mais
importantes associadas à histerectomia.

Histerectomia



FATORES DE RISCO MORBIDADE INFECCIOSA

Idade avançada
Obesidade
Diabetes (Glicemia >200)
Neoplasias malignas
Tempo cirúrgico aumentado
Hospitalização prolongada 
Uso de drenos
Transfusão de sangue

J Bone Joint Surg Am. 2012 Jul 18;94(14):e101.
Surg Neurol Int. 2012;3:49. Epub 2012 May 14.



FATORES DE RISCO MORBIDADE INFECCIOSA

Staphylococcus aureus                        30.0%
Coagulase-negative staphylococci         13.7%
Enterococcusspp.                                   11.2%
Escherichia coli                                        9.6%
Pseudomonas aeruginosa                       5.6%
Enterobacterspp                                      4.2%
Klebsiellapneumoniae                             3.0%
Candida spp.                                           2.0%
Klebsiellaoxytoca                                    0.7%
Acinetobacterbaumannii                         0.6%

HidronAI, et.al., Infect Control Hosp Epidemiol2008;29:996-1011
HidronAI et.al., Infect Control Hosp Epidemiol2009;30:107–107(ERRATUM)



Histerectomia
Quais são as morbidades per e pós operatórias das histerectomias- vaginal, 

abdominal e laparoscópica.

Histerectomia 
vaginal sem 
prolapso

Histerectomia abdominal Histerectomia
laparoscópica



Morbidity of 10 110 hysterectomies by 
type of approach.

Hum Reprod. 2001 Jul;16(7):1473-8.

-5875 abdominal, 1801 vaginal e 2434 laparoscopia 

Hemorragias- 2.1, 3.1 e 2.7%  abdominal, vaginal e laparoscopia 
Lesão ureteral foi mais comum nas laparoscopias do que em outras vias -

Risco relativo de 7,2 comparado com via abdominal 
-Acima de 30 cirurgias laparoscópicas houve uma menor incidência de 

lesão ureteral e vesical.

Histerectomia
Quais são as morbidades per e pós operatórias das histerectomias- vaginal, 

abdominal e laparoscópica.

Os resultados reforçam a importância da experiência do cirurgião na 
redução das complicações severas, especialmente nas histerectomias 

laparoscópicas e vaginais



634 mulheres – Doenças benignas
Laparoscopia= 19,1%
Vaginal vídeo-assistida= 8,2%
Laparotomia= 24,4%
Vaginal= 48,3%
In total, 634 women underwent hysterectomy for benign disorders 





HEMORRAGIAS PER OPERATÓRIAS 

CIRURGIAS  ABDOMINAIS

SANGRAMENTO-DOMÍNIO DO 
RETROPERITÔNIO-IDENTIFICAÇÃO DOS 
URETERES

ARTÉRIA ILÍACA INTERNA









Ligadura das aa ilíacas internas(hipogástricas)

Ligadura das aa. ilíacas internas é um pré-requisito no tratamento da
hemorragia severa no pós-parto. É uma boa alternativa para a embolização
arterial.

Ligation of internal iliac arteries for severe hemorrhage in obstetric. 
La Tunisie médicale, 2012 Mar;90(3):247-51

Ligadura das aa. ilíacas internas permite controle da hemorragia em 90,5% 
dos casos

Artérias ilíacas internas é uma ferramenta potencialmente útil no controle
de dano para um grupo selecionado de paciente com hemorragia
retroperitoneal maciça após fratura pélvica.

Bilateral internal iliac artery ligation as a damage control 
approach in massive retroperitoneal bleeding after pelvic fractura 

J Trauma, 2010 Dec;69(6):1507-14



Inserir 
vídeo

Te Linde`s Operative Gynecology, 2008



LIGADURA DAS HIPOGÁSTRICAS

Can Fam Physician. 2007; 53:58-64.



Complicações urológicas

• Infecção trato urinário
• Ligadura dos ureteres
• Fístulas 



Obstrução ureteral 



Fístula vesico-vaginal







FÍSTULA URETERO-VAGINAL



Complicações em cirurgias ginecológicas 

Via 
Abdominal

Via    
Vaginal

Via 
Endoscópica

Corpo estranho 
iatrogênico!

(Gossipiboma)



Gossipiboma intra-abdominal – análise de 15 
casos. Iglesias AC;  Salomão RM. 

Rev. Col. Bras.Cir. vol.34 no.2
Rio de Janeiro Mar./Apr. 2007





Complicações em cirurgias ginecológicas 

Seleção adequada de pacientes.
Material adequado.

Profissional equipe treinados.
Paciência.
Prudência

SEM IMPROVISAÇÕES.



OBRIGADO!
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