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ambulatorial paciente negava novos episódios de sangramento e dor.
Conclusão: O fechamento da ferida na técnica a Fergusson ajuda a reduzir a dor pós-operatória e assegura uma
cicatrização mais rápida. A hemorroidectomia fechada com
Ferguson ainda pode ser considerada o padrão ouro ao qual
outras técnicas são comparadas, sendo procedimento de
rotina da Coloproctologia. O emprego da técnica correta previne complicações em pós-operatório imediato e tardio.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.386
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e baixa invasividade, já que dispensa abordagem abdominal
combinada.
Conclusão: A OTE é pouco invasiva, sem morbidades adicionais e eficaz na correção da FRU pós-prostatectomia radical.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.387
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Introdução: A fístula uretrorretal (FRU) é complicação
incomum e, na maioria dos casos, decorrente da prostatectomia radical. O tratamento é habitualmente cirúrgico,
com risco de recorrência e impacto na qualidade de vida. O
objetivo deste vídeo é demonstrar o primeiro caso de FRU
pós-prostatectomia radical, tratado por operação transanal
endoscópica (OTE).
Descrição do caso: Homem, 67 anos. Submetido a
prostatectomia radical aberta por adenocarcinoma de próstata. Apresentou peritonite grave e choque no primeiro
pós-operatório por deiscência da sutura vesico uretral e
perfuração retal. Realizado laparotomia com lavagem da cavidade, colostomia em alça e sondagem vesical de demora. Após
recuperação, evoluiu com saída de urina pelo ânus. Exame
proctológico demonstrou orifício retal anterior, a 5 cm da rima
anal, de 1.5 cm de diâmetro ecom fibrose adjacente. Submetido
à OTE em posição de canivete. Realizado dissecção e remoção
de tecido fibroso, com exposição dos orifícios uretral e retal.
Optou-se por rafia em planos, interpondo folheto de pericárdio
bovino entre a sutura uretral e retal. Permaneceu com sonda
vesical por dois meses, que foi removida após confirmação
do fechamento completo da fístula, sem estenose. A colostomia foi fechada um mês após retirada da sonda vesical, sem
intercorrências.
Discussão: Diversas técnicas podem ser utilizadas para
o tratamento cirúrgico da FRU, entretanto os princípios
cirúrgicos incluem: 1) exposição do trajeto fistuloso, com desbridamento de tecidos fibróticos e isquêmicos; 2) dissecção
cuidadosa das estruturas anatômicas envolvidas; 3) sutura
impermeável; 4) síntese em planos separados; 5) sutura sem
tensão e sem sobreposição; 6) retalhos bem vascularizados;
7) drenagem urinária adequada. A derivação fecal, antes ou
após a correção, é controversa. Este é o primeiro relato do uso
da OTE para essa finalidade e o método oferece boa exposição
do campo operatório, mobilidade satisfatória para o cirurgião

179

Introdução: As fístulas retovaginais representam um desafio para cirurgiões e determinam grande morbidade para as
pacientes.
Objetivo: Demonstrar que a técnica através do reparo transvaginal, para pacientes com função esfincteriana preservada,
pode garantir bons resultados.
Métodos: G.B.S.M., 25 anos. Hemorroidectomia excisional
há 6 anos e Bartolinite drenada previamente, nulípara, com
queixa de saída de fezes pela vagina há 5 anos e diversos
episódios de infecção urinária. Índice de incontinência fecal
0/20. Negava fecalúria e pneumatúria. Ao exame proctológico presença de mamilos hemorroidários externos ás 4, 5
e 7 h sem sinais de trombose, orifício em canal anal ás 12 h,
a 3 cm da borda anal e orificio na linha média próximo ao
introito vaginal, com drenagem de pequena quantidade de
secreção espessa, tônus esfincteriano preservado. Realizou
investigação com videodefecograma identificado eixo anorretal preservado, mobilidade anorretal presente às manobras
de contração, continência adequada à Valsalva e bom relaxamento do músculo puborretal. TC de abdome e pelve com
contraste VR com acúmulo de contraste iodado na vagina,
como sinal indireto de fístula. Paciente submetida à fistulectomia via vaginal, iniciado procedimento identificando trajeto
transesfincteriano, em parede anterior, com estilete entre os
orifícios. Realizada incisão em fuso ao redor do orifício fistuloso vaginal, seguida de dissecção do trajeto com tesoura, em
direção à base da fístula, preservando a parede do reto. Realizados dois pontos transfixantes com PDS 2-0 na base do trajeto
fistuloso, seguido de sua ressecção, aproximação das camadas
musculares em 3 planos, perpendiculares entre si, com pontos
em X de PDS 3-0 nas duas primeiras camadas e caprofyl 3-0 na
camada mais superficial. Revisada hemostasia e aproximação
da mucosa vaginal com chuleio de vicryl 3-0. Estilete reintroduzido pelo orificio do canal anal, sem progressão, conferindo
a oclusão completa do trajeto fistuloso.
Resultados: Paciente recebeu alta no 4◦ PO, com evacuações
pastosas, sem dor evacuatória e sem drenagem vaginal, sem
evidências de fístula até o momento no acompanhamento
ambulatorial.
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Conclusão: Em pacientes com função esfincteriana preservada, sem abordagens prévias, a fistulectomia com abordagem
transvaginal é uma opção adequada com bons resultados no
tratamento das fístulas retovaginais.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.388
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Introdução: A doença hemorroidária afeta até um quarto
de todos os adultos, existem inúmeras intervenções para
o seu tratamento. Recentemente, foram introduzidas novas
alternativas de tratamento de hemorroidas, como a hemorroidectomia excisional com LigasureTM , visando reduzir os
danos, mantendo ou melhorando os resultados. A escolha
do tratamento deve ser adaptada ao indivíduo com base na
escolha do paciente, habilidade do cirurgião e grau da doença
hemorroidária.
Objetivo: Vídeo de cirurgia ao vivo apresentado no curso
sobre Doenças orificiais oferecido pela Sociedade Brasileira de
Coloprocotologia aos residentes do segundo ano de Coloproctologia.
Método: E.A.S., 51 anos, antecedente de cardiomiotomia
com fundoplicatura por megaesôfago chagásico, dislipidêmico. Paciente com queixa de sangramento, prolapso
hemorroidário e dor evacuatória intermitente há cerca de
2 anos, referindo continência esfincteriana preservada. Ao
exame proctológico observados plicomas em borda anal, 3
botões hemorroidários internos às 3 h, 7 h e 11 horas. Paciente submetido à Hemorroidectomia excisional de mamilos
grau IV às 3, 7 e 11 horas, sob raquianestesia, profilaxia com
Cefoxitina, em posição de semi-litotomia. Incisão da pele em
raquete/fuso ao redor de mamilo hemorroidário, dissecção
da musculatura esfincteriana do complexo hemorroidário
com Ligasure. Realizada secção do pedículo com Ligasure e
fechamento da mucosa com vicryl 4.0 à Ferguson. Repetido
procedimento para demais mamilos hemorroidários. Secção
de plicoma anal às 6 h, revisão de hemostasia e realização de
curativo com gelfoam e gaze.
Resultado: Paciente recebeu alta no 1◦ PO, em boas
condições clínicas, bom controle álgico e ferida operatória em
bom aspecto.
Conclusão: A hemorroidectomia fechada com dispositivos
de corte diatérmico ou ultrassônico pode diminuir o sangramento e a dor no pós-operatório, possibilitando recuperação
mais rápida para os pacientes.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.389
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Introdução: A doença hemorroidária acomete 4% da
população mundial, sendo uma das principais queixas
nos ambulatórios de coloproctologia. Visando reduzir o
tempo cirúrgico, sangramentos, dor pós-operatória e rápida
recuperação funcional, novas técnicas cirúrgicas vem sendo
desenvolvidas, com destaque atualmente ao PPH. Vídeo de
cirurgia ao vivo apresentada no curso sobre Doenças Orificiais oferecido pela Sociedade Brasileira de Coloprocotologia aos
residentes do segundo ano de Coloproctologia.
Objetivo: Demonstrar a padronização técnica da hemorroidectomia com PPH.
Métodos: J.O.L., masculino, 63 anos. Paciente com antecedente de doença hemorroidária interna grau II submetido
a duas ligaduras elásticas prévias, sem melhora, mantendo
prolapso, agora redutível apenas ao toque, sendo indicado
tratamento cirúrgico. Negava sangramento ou distúrbios da
continência fecal. Ao exame proctológico, identificados 3
mamilos hemorroidários internos às 3, 5 e 9 h. Realizada
sutura em bolsa englobando mucosa e submucosa com ponto
contínuo de prolene, 2 cm acima da linha pectínea. Introduzido grampeador PPH, com ajuste da sutura e grampeamento
sem intercorrências, com produto de ressecção íntegro e
homogêneo. Controle rigoroso da hemostasia e curativo local.
Resultados: Paciente sem intercorrências no pós-operatório, com ferida operatória em bom aspecto, sem
sangramentos e com bom controle álgico, recebendo alta no
1◦ PO.
Conclusão: Também conhecida como hemorroidopexia,
o PPH apresenta bons resultados quando respeitadas as
indicações sendo a técnica correta de fundamental importância na prevenção de complicações e recidiva.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.390

