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1. INTRODUÇÃO 
 

Vocábulo de origem grega, histerectomia deriva de hystéra, que significa útero e de 

ektomé, ablação, acrescido do sufixo ia. Portanto, etimologicamente, define-se histerectomia 

como ablação total ou parcial do útero. Esta operação de retirada do útero pode ser realizada 

tanto através da parede abdominal quanto da vagina1.  

A histerectomia é um procedimento operatório freqüente, avaliando-se que entre 20-

30% das mulheres serão submetidas a esta operação até a sexta década de vida2-4. A 

freqüência desta operação varia conforme o país, sendo muito mais alta nos Estados Unidos 

da América e na Austrália quando comparados à Europa. Nos Estados Unidos da América, 

realizam-se cerca de 600.000 histerectomias por ano, somente sendo superada por operação 

cesariana, considerando-se operações ginecológicas e obstétricas5.  

Em 2003, foram realizadas 65.569 histerectomias no Brasil pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS)6. 

Esta operação é praticada com o objetivo de aliviar os sintomas e melhorar a qualidade 

de vida e é o tratamento de escolha para certas condições ginecológicas, como: leiomioma, 

sangramento uterino anormal, endometriose, prolapso uterino e dor pélvica. Vantagens e 

desvantagens devem ser avaliadas quanto à escolha da histerectomia e de outros tratamentos 

alternativos7. Também é um procedimento utilizado como tratamento do câncer de colo, 

endométrio e outros. 

Há três abordagens possíveis para a execução da histerectomia no tratamento de 

doenças benignas: abdominal, vaginal e laparoscópica8. A via de acesso e os procedimentos 

técnicos da histerectomia vêm evoluindo com o passar do tempo. O procedimento pioneiro foi 

a histerectomia via abdominal, sendo a via de escolha em vários países, entre eles o Brasil9-10; 

posteriormente, foi introduzida a via vaginal9. No final do século passado, a histerectomia 

vaginal assistida por laparoscopia (HVAL) disseminou-se mundialmente como alternativa às 

vias abdominal e vaginal11,12. Como todo procedimento novo, foi questionada quanto a suas 

vantagens e desvantagens sobre os procedimentos convencionais13,14. 

Vários trabalhos internacionais analisam as vias de acesso das histerectomias, 

discutindo suas vantagens e desvantagens e este demonstrou ser o foco principal dos 

pesquisadores ao estudarem a histerectomia9,12,13-21. 
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A escolha da técnica varia conforme a doença e o volume uterino, as comorbidades e a 

experiência da equipe cirúrgica2,3,22-26. Também é importante que a paciente e seu cirurgião 

discutam esta indicação. 

Para se estabelecer vantagens e desvantagens dos diferentes procedimentos é 

necessário que haja uma uniformidade de critérios usados na avaliação. Há poucas referências 

de trabalhos randomizados e prospectivos comparando as três técnicas de histerectomia. Os 

trabalhos referem-se a série de casos  mostrando a experiência de diferentes serviços27, a 

meta-análises de levantamentos randomizados retrospectivos realizados em alguns países8,16 e 

a comparações entre duas das três técnicas de histerectomia13. As amostras não são uniformes 

e, portanto, não são comparáveis. No entanto, os dados levantados apontam fortes evidências 

de que existe uma certa vantagem da HVAL sobre as outras vias e da via vaginal sobre a 

abdominal8,13,16,28,29. 

A histerectomia é um procedimento operatório com risco de complicações, tanto per- 

quanto pós-operatórias. A morbidade febril forma o maior contingente de complicações pós-

operatórias nas histerectomias30-33. Exemplos de complicações infecciosas são vaginite, 

abscesso de cúpula vaginal e peritonite. Reduzi-las deve fazer parte da prevenção, utilizando-

se técnica operatória cuidadosa e antibioticoprofilaxia31. 

A indicação de antibioticoprofilaxia é similar tanto nas operações intra-abdominais em 

geral como nas ginecológicas e obstétricas34. Há estudos específicos em relação à 

antibioticoprofilaxia na histerectomia abdominal35,36, o que não ocorre em relação às demais 

técnicas. 

O tipo de fio utilizado na sutura da cúpula vaginal, associado à técnica de fechamento 

pode estar relacionado a outra complicação pós-operatória: a formação de granuloma de corpo 

estranho37,38. 

Observa-se que a literatura internacional sobre o tema é vasta e muitos aspectos desta 

operação foram analisados em diversos países. Contudo, os trabalhos brasileiros relativos à 

histerectomia são em pequeno número e analisam alguns serviços isoladamente. Desconhece-

se, portanto, a realidade da prática desta operação no Brasil. Há indicação de que os dados do 

SUS estejam subestimados, considerando-se o número de histerectomias registradas em 

relação ao número de mulheres na faixa etária passível de apresentar indicação para a 

operação. Observa-se também que os dados referentes aos serviços de hospitais privados, 

convênios médicos e instituições de beneficência não são divulgados. 
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Partiu-se da hipótese que, dada a diversidade étnica e cultural das regiões brasileiras e 

a extensão geográfica do país, haveria diferenças regionais quanto à prática da histerectomia. 

Também aventou-se a dúvida a respeito do emprego da  técnica vídeo-assistida para a 

realização de histerectomias no país, o que sinalizaria para a modernidade e para os avanços 

em técnica operatória presentes em várias áreas da cirurgia. Considerando o exposto, pareceu 

pertinente realizar um levantamento da situação nacional do ensino em cirurgia através dos 

Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. Partiu-se do 

pressuposto de que estes serviços representam o que se preconiza como modelo de excelência 

para o tema em foco.  

Este inquérito pretende analisar aspectos relacionados às vias de acesso, indicações, 

antibioticoprofilaxia, fios utilizados na sutura da cúpula vaginal e complicações pós-

operatórias mais freqüentes nas histerectomias realizadas pelos Serviços de Residência 

Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil no ano de 2003, comparando-se as regiões do 

país e correlacionando os dados com a literatura mundial sobre o tema. Os dados 

epidemiológicos específicos sobre a operação de histerectomia poderiam traçar um perfil da 

situação do ensino e da prática do procedimento no país e os resultados seriam úteis no 

embasamento de estudos randomizados prospectivos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geral: 

 

Avaliar o ensino e a prática de atos operatórios específicos em cirurgia no Brasil. 

 

 

Específico: 

 

Fazer um levantamento, junto aos serviços acadêmicos, sobre o ensino e a prática das 

condutas operatórias nos procedimentos de histerectomia considerando as diversas regiões 

político-administrativas do Brasil. 
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3. MÉTODOS 
 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número 1169/04.  

 

Identificação da amostra 

 

Inicialmente identificou-se uma amostra que pudesse ser representativa do universo 

onde a situação-problema foi investigada. Optou-se pela escolha dos Serviços de Residência 

Médica em Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, identificados através do Ministério de 

Educação e Cultura - Secretaria de Ensino Superior, verificando-se quais deles estavam 

credenciados e em situação regular, o que totalizou 132 serviços (Apêndice - Tabela 2).  

 

Coleta de dados 

 

Os serviços de Residência Médica foram contatados, inicialmente, por correio 

eletrônico, enviando-se uma carta de apresentação com as explanações sobre o inquérito 

(Figura 1), um questionário com os dados de identificação do Serviço e as questões 

pertinentes aos objetivos da pesquisa (Figuras 2 a 5) e uma justificativa de não-preenchimento 

(Figura 6). Foi solicitado que o questionário fosse respondido pelo Professor Titular ou pelo 

Chefe do respectivo Serviço. 

Num segundo momento, dois meses após o envio do questionário por correio 

eletrônico, o mesmo material foi enviado por correio postal aos serviços, com envelope selado 

e endereçado para resposta para os serviços que ainda não houvessem respondido o 

questionário.  

Três meses após, novo envio do questionário foi feito por correios eletrônico e postal a 

serviços que porventura ainda não tivessem enviado sua resposta. Aguardou-se sessenta dias 

para recebimento das respostas e após este prazo a coleta de dados foi dada como encerrada. 
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O questionário 

 

O questionário semifechado, previamente testado com dez ginecologistas, foi 

composto de nove questões com opções a serem assinaladas (Figuras 3 a 5 ).  

As questões foram formuladas na tentativa de quantificar as informações e para tanto 

foram solicitadas informações a partir de números estimados e baseados nos dados 

acumulados do ano anterior, no caso 2003. 

Interessaram neste questionário dados a respeito do número total estimado de 

operações ginecológicas realizadas pelo serviço. Em porcentagem foram solicitados dados 

sobre: as vias de acesso destas operações (abdominal, vaginal, laparoscópica, abdominal 

assistida por vídeo e vaginal assistida por vídeo); dados sobre as principais indicações de 

histerectomia (miomatose, adenomiose, endometriose, carcinoma de endométrio, carcinoma 

de colo uterino, sangramento uterino anormal e outras).  

Questionou numa seção seguinte sobre o fio utilizado para sutura da cúpula vaginal 

após a histerectomia (categute simples, categute cromado, poliglactina - Vicryl® e 

poliglecaprone - Monocryl® ou outros).  

Foram solicitados dados sobre o emprego da antibioticoprofilaxia sistêmica e tópica, 

drogas e esquemas preconizados, segundo as vias de acesso utilizadas. 

Finalizou inquirindo sobre porcentagem de complicações pós-operatórias relacionadas 

às técnicas empregadas nas histerectomias (vaginite, abscesso de cúpula vaginal, peritonite, 

granuloma de cúpula vaginal e outras). 

 

Estudo estatístico 

 

Encerrado o prazo de coleta de dados, iniciou-se a tabulação dos mesmos no programa 

estatístico Epi-Info (Epi Info™ versão 3.3.2, fevereiro de 2005). Os dados digitados foram, 

então, submetidos à análise estatística.  

As variáveis foram representadas por freqüências absoluta e relativa (%) e quando 

possível por média, desvio padrão (dp) e mediana. 

De acordo com a natureza das variáveis foram aplicados os testes: 

- Prova de Friedman para comparar as respostas dadas pelos serviços às diferentes 

categorias correspondentes de uma mesma questão; 
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- Prova de Kruskal-Wallis para os grupos de serviços agrupados por região brasileira 

que foram comparados quanto às variáveis quantitativas (variáveis do tipo porcentagem) ; 

- Teste do Qui-quadrado para comparar esses grupos quanto às variáveis qualitativas 

(tipo de fio e esquema terapêutico).  

Adotou-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%) e níveis descritivos (p) inferiores 

a esse valor foram considerados estatisticamente significantes e representados por um 

asterisco (*). 
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Ao Chefe do Serviço de Residência Médica em Ginecologia     Setembro / 2004 

Universidade___________________________________________________ 

Cidade _______________________________________Estado __________ 

Prezado Professor 

O Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e Experimentação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM), em um 

projeto de mestrado, está interessado em um levantamento sobre as operações de histerectomia realizadas em Serviços de Residência Médica 

em Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. 

Dentre as operações ginecológicas mais freqüentemente realizadas, sabemos que a histerectomia ocupa um lugar de destaque, seja 

por via vaginal, abdominal ou laparoscópica. 

Interessa-nos computar as indicações de histerectomia, as técnicas utilizadas em seu serviço, bem como os tipos de fios de sutura 

utilizados no fechamento da cúpula vaginal, a preconização ou não de antibioticoprofilaxia tópica e/ou sistêmica e a incidência de 

complicações  que compõem a casuística deste universo de estudo (solicitamos que seja tomado por base o ano de 2003). 

A colaboração de V. S.ª será de extrema importância para a avaliação deste procedimento operatório e contribuirá enormemente 

para traçarmos um perfil das condutas preconizadas pelos serviços universitários de referência em ginecologia de nosso país.  

Solicitamos, portanto, a gentileza de preencher o questionário e enviá-lo dentro do envelope anexo. Caso não seja possível o 

preenchimento, a justificativa também reveste-se de importância. Gostaríamos que fosse acusado o recebimento via e-mail, se possível.  

Comprometemo-nos a enviar o resultado de nosso levantamento ao prestigioso serviço. 

Se V.S.ª já recebeu este material por e-mail ou via correio e já está providenciando o envio, nossas desculpas. Reiteramos a 

relevância que estes dados terão para melhor conhecermos a realidade nacional. 

Atenciosamente, 
 

Coordenador: Prof. Dr. Djalma José Fagundes 

Programa de Pós -Graduação em Cirurgia e Experimentação 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 

UNIFESP- EPM- SP 

Mestranda: Helena Lúcia Zydan Sória 

E- mail: hsoria@hotmail.com 

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 769 / ap.1402- Cascavel-PR – CEP.: 85.801-010 

 

Figura 1 - Modelo da carta de apresentação enviada a todos os serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – Secretaria de Ensino 
Superior. 

 

 

 

 

 

 

mailto:hsoria@hotmail.com
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Identificação 

Universidade:__________________________________________________________ 

Faculdade: :___________________________________________________________ 

Hospital :__________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________________Estado:___________ 

Nome do Serviço: ______________________________________________________ 

Professor Titular:______________________________________CRM:____________ 

Chefe do Serviço:_____________________________________ CRM:____________ 

 

Dados do Serviço 

Número de leitos do Serviço: ___________  

Número de docentes: _____________________ 

Número de médicos contratados: _______ 

Numero de médicos voluntários: ____________ 

Número de residentes: _______________ 

Número de alunos/estagiários: ______________ 

Professor responsável pelas respostas do questionário: 

______________________________________________________ CRM:________ 
 

Figura 2 – Modelo da ficha de identificação do Serviço enviado a todos os Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – Secretaria 
de Ensino Superior. 
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Questionário 
1. Qual o número total  estimado de  operações ginecológicas  realizadas em 2003 pelo Serviço? 

(  ) < 100 (  ) 100-200 (  ) 201-500 (  ) 501-1000 (  )  1001-1500   (  ) >1500 

 

2- Quanto à via de acesso dessas operações ginecológicas, qual a porcentagem estimada de utilização? 

- abdominal    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100)  

- vaginal    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- laparoscópica   (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- abdominal assistida por vídeo (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- vaginal assistida por vídeo  (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

 

3. Quais as principais indicações de histerectomia (em porcentagem)? 

- miomatose    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100)  

- adenomiose   (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- endometriose   (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- carcinoma de endométrio  (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- carcinoma de colo uterino  (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- sangramento uterino anormal (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- outras    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

 

4. Específicamente quanto às histerectomias, qual a porcentagem estimada, segundo a técnica utilizada? 

- abdominal    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

- vaginal    (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100)  

- HVAL *     (zero)  (10)  (20)  (30)  (40)  (50)  (60)  (70)  (80)  (90)  (100) 

* (HVAL – histerectomia vaginal assistida por laparoscopia)  

 

5. Qual o fio de sutura habitualmente utilizado no fechamento da cúpula vaginal nas histerectomias? 

(  ) Catgut simples    (  ) Monocryl 

(   ) Catgut cromado    (  ) outro(s) –Qual(ais)?: __________________ 

(  ) Vicryl      

 

Figura 3 – Primeira página do modelo de questionário enviado a todos os serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – 
Secretaria de Ensino Superior. 
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6.  Em que porcentagem das  histerectomias foi realizada antibioticoprofilaxia? 

TÉCNICA  
ABDOMINAL VAGINAL HVAL 

ANTIBIOTICOPROFILAXIA  < 25 26-50 51-99 100 < 25 26-50 51-99 100 < 25 26-50 51-99 100 

sistêmica             

tópica (intravaginal)             

sistêmica + tópica             

nenhuma             

 

7. No caso da utilização da antibioticoprofilaxia sistêmica nas histerectomias, independentemente da técnica utilizada, qual o 
esquema terapêutico preconizado?  

Ex.: cefalotina 1g EV / 6/6 horas / 1 dia, iniciando na indução anestésica. 
FÁRMACO    POSOLOGIA   DURAÇÃO (em dias) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (  ) não é realizada no serviço 

8. No caso da utilização da antibioticoprofilaxia intravaginal nas histerectomias, independentemente da técnica utilizada, qual 

o esquema terapêutico preconizado? 

 Ex.: metronidazol creme / 2 vezes ao dia / 1 dia ( véspera ) 

FÁRMACO    POSOLOGIA   DURAÇÃO (em dias) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) não é realizada no serviço 

 

Figura 4 – Segunda página do modelo de questionário enviado a todos os serviços de Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – Secretaria 
de Ensino Superior. 
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9. Qual a porcentagem média de complicações pós-operatórias nas histerectomias? 

TÉCNICA  
ABDOMINAL VAGINAL HVAL 

COMPLICAÇÃO  0-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 > 10,0 0-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 > 10,0 0-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 > 10,0 

vaginite             

abscesso cúpula              

peritonite             

granuloma             

outra(s)             

 
 

Figura 5 – Terceira página do modelo de questionário enviado a todos os serviços de Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – Secretaria de 
Ensino Superior. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Com a finalidade de conhecer melhor a realidade dos Serviços de Residência Médica 

de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, também é de nosso interesse identificar as causas do 

não-preenchimento de nosso questionário. Solicitamos, portanto, a gentileza de assinalar uma 

das alternativas. 

 

 

O questionário não foi preenchido devido a: 

a) inexistência de dados disponíveis e condições de levanta-los; 

b) falta de condições técnicas para o preenchimento, mesmo possuindo dados; 

c) falta de serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia no ano de 2003; 

d) outras razões: _______________________________________________________ 

 

Universidade / Serviço___________________________________________________ 

Cidade _______________________________________Estado __________ 

Chefe do Depto. De Ginecologia e Obstetrícia ou responsável pelas informações: 

_____________________________________________________________________ 

 

Obs.: favor devolver esta justificativa no envelope selado que consta no material enviado. 
 

Figura 6 - Modelo de justificativa do não-preenchimento do questionário enviada a todos os serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil reconhecidos pelo Ministério de Educação e Cultura – 
Secretaria de Ensino Superior. 
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4- RESULTADOS 
 
 
Da amostra 

 

De um universo composto de 132 (100%) Serviços de Residência Médica de 

Ginecologia e Obstetrícia do Brasil à época do levantamento, obteve-se 50 (37,9%) 

questionários adequadamente preenchidos e 14 (10,6%) justificativas de não-preenchimento, 

representando uma amostra de 64 (48,5%) do total de Serviços existentes. A distribuição por 

regiões político-administrativas está disposta na tabela 1 e no gráfico 1.  

Para fins de análise estatística, os quatorze participantes que justificaram não ter 

condições de responder ao questionário foram excluídos da amostra. Em respeito aos 

preceitos éticos e a eventual conflito de interesse, os nomes dos Serviços foram mantidos em 

sigilo. 

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição (número e porcentagem) por regiões político-administrativas dos 
inquéritos respondidos pelos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia no Brasil em 2003. 

 

 

Região 
Número de serviços 

existentes 

Número de 

respostas 

Respostas não 

recebidas 

Sul 23 (17,42%) 08 (34,78%) 15 (65,22%) 

Sudeste 71 (53,79%) 31(43,66%) 40 (56,34%) 

Centro-oeste 15 (11,36%) 05 (33,33%) 10 (66,67%) 

Nordeste 04 (3,03%) 01 (25,00%) 03 (75,00%) 

Norte 19 (14,39%) 05 (26,31%) 14 (73,68%) 

Total 132 (100%) 64 (48,4%)+ 68 (51,6%)+ 

+ Foram incluídas na soma as justificativas (n=14) 
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Gráfico 1 – Distribuição por regiões político-administrativas dos inquéritos respondidos (participantes) e do 

número (total na região) de Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia no 
Brasil em 2003. 
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Das operações ginecológicas 

 

As regiões foram divididas, para fins deste levantamento, em Sul, Sudeste e outras 

(Centro-oeste, Nordeste e Norte), agrupando-as para obter maior representatividade. 

A distribuição do número de operações ginecológicas realizadas pelos serviços no ano 

de 2003 pode ser apreciada no gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Distribuição do número de Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil 
com seus respectivos números intervalares estimados de operações ginecológicas realizadas no 
ano de 2003. 
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Examinando-se por região, pode-se observar mais detalhadamente a distribuição do 

número de operações ginecológicas realizadas pelos serviços no ano de 2003. Os serviços da 

região Sudeste foram os que mais realizaram operações ginecológicas. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Distribuição do número de Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia e o 

respectivo número intervalar estimado de operações ginecológicas realizadas no ano de 2003, 
segundo critério regional. 
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Dos procedimentos em histerectomia 

 

A tabela 2 mostra o percentual estimado em que determinada via de acesso para a 

execução da histerectomia foi utilizada em cada serviço. Percebeu-se que 49 serviços 

utilizaram a via abdominal entre 60-100% das vezes e 18 serviços a utilizaram em 90% das 

vezes. Quarenta e sete serviços (94%) utilizaram a via vaginal entre 10-40% das vezes. Já a 

via vídeo-assistida não foi utilizada em 94% dos serviços. 

 

 

Tabela 2 – Porcentagem de utilização das vias abdominal, vaginal e vídeo-assistida nas 
histerectomias realizadas nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

 Porcentagem 

de utilização 

Via abdominal * 

n (%) 

Via vaginal 

n (%) 

Vídeo-assistida 

n (%) 

        

0 - 2 (4,0) 47 (94,0) 

10 - 18 (36,0) 3 (6,0) 

20 1 (2,0) 13 (26) - 

30 - 13 (26) - 

40 - 3 (6) - 

60 5 (10,0) - - 

70 11 (22,0) 1 (2,0) - 

80 13 (26,0) - - 

90 18 (36,0) - - 

100 2 (4,0) - - 

Total 50 (100,0) 50 (100,0) 50 (100,0) 
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Teste de Kruskal-Wallis (* p < 0,001) 

 

 

 

Na comparação entre as respostas dadas para a técnica utilizada nas histerectomias 

(Tabela 2) foi encontrada diferença estatisticamente significante entre elas (p < 0,001), onde 

as porcentagens de utilização da técnica abdominal são  maiores do que as da técnica vaginal 

que por sua vez são maiores do que as da técnica de histerectomia vaginal assistida por 

laparoscopia (HVAL). Assim, em ordem decrescente, temos: abdominal, vaginal e HVAL. O 

gráfico 4 evidencia as porcentagens de utilização da técnica abdominal nas histerectomias. 
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Gráfico 4 – Porcentagem de utilização da via abdominal nas histerectomias realizadas nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Quando analisadas as regiões político-administrativas, observa-se, na tabela 3, que na 

região Sul a média de utilização da via abdominal nas histerectomias foi de 70%, comparada a 

28,8% na via vaginal e 1,3% na via vídeo-assistida. 

 

 

 

Tabela 3 – Porcentagem de utilização das vias abdominal, vaginal e vídeo-assistida nas 
histerectomias realizadas nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003, na região Sul. 

 

 Porcentagem 

de utilização 

Via abdominal 

n (%) 

Via vaginal 

n (%) 

Vídeo-assistida 

n (%) 

0 - - 7 (87,5) 

10 - 2 (25,0) 1 (12,5) 

20 1 (12,5) 1 (12,5) - 

30 - 4 (50,0) - 

40 - - - 

50 - - - 

60 - - - 

70 4 (50,0) 1 (12,5) - 

80 1 (12,5) - - 

90 2 (25,0) - - 

100 - - - 

Total 8 (100,0) 8 (100,0) 8 (100,0) 

Média ± dp 70,0 ± 22,0 28,8 ± 18,9 1,3 ± 3,5 

Mediana 70 30 0 
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Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

 

Já na região Sudeste, (Tabela 4), observou-se que a média de utilização da via 

abdominal foi 82,6%, comparada a 17,1% da via vaginal e 0,3% da via vídeo-assistida. 

 

 

 

Tabela 4 – Porcentagem de utilização das vias abdominal, vaginal e vídeo assistida nas 
histerectomias realizadas nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003, na região Sudeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentagem 

de utilização 

Via abdominal 

n (%) 

Via vaginal 

n (%) 

Vídeo-assistida 

n (%) 

        

0 -   2 (6,5) 30 (96,8) 

10 - 13 (41,9) 1 (3,2) 

20 - 10 (32,3)   - 

30 -   4 (12,9) - 

40 -   2 (6,5) - 

50 - - - 

60 3 (9,7) - - 

70 3 (9,7) - - 

80 10 (32,3)   - - 

90 13 (41,9) - - 

100 2 (6,5) - - 

Total 31 (100,0) 31 (100,0) 31 (100,0) 

Média ± dp 82,6 ± 10,6 17,1 ± 10,1 0,3 ± 1,8 

Mediana 80 20 0 
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Teste de Kruskal-Wallis 

Via abdominal > via vaginal > vídeo-assistida. 

 

 

 

Nas outras regiões (Tabela 5), observou-se que a média da utilização da via abdominal 

foi 75,5%, comparada a 23,6% da via vaginal e 0,9% da via vídeo-assistida. 

 

 

 

Tabela 5 – Porcentagem de utilização das vias abdominal, vaginal e vídeo-assistida nas 
histerectomias realizadas nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003, em outras regiões. 
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 Porcentagem 

de utilização 

Via abdominal 

n (%) 

Via vaginal 

n (%) 

Vídeo-assistida 

n (%) 

0 -  10 (90,9) 

10 -   3 (27,3)   1 (9,1) 

20 -   2 (18,2) - 

30 -   5 (45,5) - 

40 -   1 (9,1) - 

50 - - - 

60 2 (18,2) - - 

70 4 (36,4) - - 

80 2 (18,2) - - 

90 3 (27,3) - - 

100 - - - 

Total 11 (100,0) 11 (100,0) 11 (100,0) 

Média ± dp 75,5 ± 11,3 23,6 ± 10,3 0,9 ± 3,0 

Mediana 70 30 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

Via abdominal > via vaginal > vídeo-assistida. 

 

 

 

 

 

 

Das indicações de tratamento operatório 

 

Comparando-se as respostas dadas para as indicações de histerectomia foi encontrada 

diferença estatisticamente significante entre elas (p < 0,001), onde as porcentagens de 

indicação para miomatose são maiores do que as das demais indicações, que não se 

diferenciaram de forma significante. A distribuição das médias, desvios-padrão (dp) e 
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medianas das indicações de histerectomia no tratamento de todas as doenças encontra-se na 

tabela 6. 

 

 

 

Tabela 6 – Média, desvio-padrão e mediana das indicações de histerectomia nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Indicações de histerectomias Média dp Mediana 

miomatose 60,4 * 16,9 60 

adenomiose   8,3   8,3 10 

endometriose   4,8   5,8   0 

carcinoma de endométrio   6,3   5,3 10 

carcinoma de colo uterino   7,1   6,5 10 

sangramento uterino anormal   7,5   8,5 10 

outras   5,6   8,0   0 

 

teste de Friedman (* p < 0,001) 

Miomatose > (adenomiose = endometriose = carcinoma de endométrio = carcinoma de 

colo uterino = sangramento uterino anormal = outras) 

dp = desvio-padrão 

 

 

 

Na região Sul, a maioria dos serviços indicou a histerectomia para o tratamento da 

miomatose entre 30 e 60% dos casos. Na região Sudeste, observou-se que a porcentagem de 
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indicação concentrou-se entre 40 a 80%. Nas outras regiões, esta porcentagem ficou, na 

maioria, entre 50 a 80% (Tabela 7). 

 

 

 

Tabela 7 - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento da miomatose nos 
Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, 
segundo critério regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentagem 

de indicação 
Região Brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 - - - 

10 - - 9,1 

30 12,5 3,4 - 

40 25 10,3 - 

50 12,5 13,8 18,2 

60 37,5 34,5 27,3 

70 - 17,2 18,2 

80 12,5 13,8 27,3 

90 - 3,4 - 

100 - 3,4 - 

Total 100,0 100,0 100,0 

Teste de Kruskal-Wallis 

Para o tratamento do carcinoma de endométrio, observou-se que, na região Sul, a 

totalidade dos serviços indicou a histerectomia em 10% dos casos. Na região Sudeste, 41,4% 

dos serviços não indicou a histerectomia para o tratamento desta doença e 55,2% a indicou em 
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10% dos casos. Nas outras regiões, a maioria dos serviços não indicou a histerectomia para o 

tratamento desta doença (63,6%) (Tabela 8). 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos divididos 

segundo a região brasileira quanto à porcentagem de escolha da histerectomia para casos de 

carcinoma de endométrio (p = 0,028). Na região Sul as porcentagens de escolha foram 

significantemente maiores do que as das outras regiões, mas a região Sudeste não se 

diferenciou das demais regiões (Sul e outras). 

 

 

 

Tabela 8 - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento do carcinoma de 
endométrio nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do 
Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

 Porcentagem 

de indicação 
Região Brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 - 41,4 63,6 

10 100 * 55,2 36,4 

20 - 3,4 - 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p = 0,028) 

Região Sul > (região Sudeste = outras) 
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Do fechamento da cúpula vaginal 

 

No gráfico 5, observam-se as porcentagens dos tipos dos fios de sutura utilizadas no 

fechamento da cúpula vaginal. 
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Gráfico 5 – Porcentagem de escolha dos fios utilizados na sutura da cúpula vaginal nas histerectomias 

nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Não se observou diferença estatisticamente significante entre os grupos segundo a 

região brasileira (p = 0,518) com relação ao fio de sutura utilizado no fechamento da cúpula 

vaginal (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Porcentagem de utilização dos fios na sutura da cúpula vaginal nas histerectomias nos Serviços 

de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério 
regional. 
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Da antibioticoprofilaxia 

 

O uso sistêmico de antibióticos foi a forma mais comum de realização de 

antibioticoprofilaxia, conforme observa-se na tabela 9. 

 

 

 

Tabela 9 – Escolha da antibioticoprofilaxia nas histerectomias abdominais dos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Antibioticoprofilaxia – técnica abdominal 

Sistêmica 
Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma 

Porcentagem de 

histerectomias 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 - 46 (92,0) 47 (94,0) 49 (98,0) 

< 25 - 4 (8,0) 3 (6,0) - 

26 – 50 - - - 1 (2,0) 

51 – 99 4 (8,0) - - - 

100 46 (92,0) * - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p < 0,001) 

Via sistêmica > (via intravaginal = sistêmica + tópica = nenhuma) 



 30 

Antibioticoprofilaxia – sistêmica 

 

A escolha do antibiótico utilizado sistemicamente pode ser avaliada no gráfico 7. 
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Gráfico 7 – Escolha do fármaco na antibioticoprofilaxia sistêmica nas histerectomias nos Serviços de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Antibioticoprofilaxia – tópica 

 

A antibioticoprofilaxia tópica intravaginal não foi utilizada por 96% dos serviços nas 

histerectomias em geral. Os serviços que a utilizaram optaram pelo metronidazol ou outro 

fármaco na mesma proporção (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Escolha do fármaco na antibioticoprofilaxia tópica (intravaginal) nas histerectomias nos 

Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Antibioticoprofilaxia sistêmica – histerectomia abdominal 

 

A antibioticoprofilaxia foi utilizada em todas as histerectomias abdominais sob a 

forma sistêmica em 92% dos serviços, sendo que em 8% dos mesmos ela foi utilizada entre 

51-99% dos casos (Tabela 10). Já a forma tópica e a associação de ambas (sistêmica e tópica) 

apareceram num percentual muito baixo: em 92% dos serviços, não foi utilizada a 

antibioticoprofilaxia tópica e em 94% a associação de ambas não foi empregada. Na 

comparação entre as respostas dadas para a antibioticoprofilaxia na técnica abdominal (Tabela 

10) foi encontrada diferença estatisticamente significante entre elas (p < 0,001), onde as 

porcentagens de uso sistêmico de antibióticos são significantemente maiores do que as dos 

demais usos, que não se diferenciaram de forma significante. 

 

 

Tabela 10 – Uso da antibioticoprofilaxia na histerectomia abdominal nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Antibioticoprofilaxia – técnica abdominal 

Sistêmica 
Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma 

Porcentagem de 

histerectomias 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 - 46 (92,0) 47 (94,0) 49 (98,0) 

< 25 - 4 (8,0) 3 (6,0) - 

26 – 50 - - - 1 (2,0) 

51 – 99 4 (8,0) - - - 

100 46 (92,0) * - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p < 0,001) 

Via sistêmica > (via intravaginal = sistêmica + tópica = nenhuma) 
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Antibioticoprofilaxia sistêmica – histerectomia vaginal 

 

Nas histerectomias vaginais, observamos um percentual de uso de antibioticoprofilaxia 

sistêmica de 94% (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11 – Uso da antibioticoprofilaxia na histerectomia vaginal nos Serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Sistêmica 
Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma Porcentagem de 

histerectomias 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 3 (6,0) 46 (92,0) 46 (92,0) 49 (98,0) 

< 25 - 4 (8,0) 3 (6,0) - 

26 – 50 - - - 1 (2,0) 

51 – 99 4 (8,0) - - - 

100 43 (86,0) * - 1 (2,0) - 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p < 0,001) 
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Antibioticoprofilaxia sistêmica – regiões – histerectomia abdominal 

 

Analisando-se as regiões (Gráfico 9), observou-se distribuição semelhante quanto ao 

emprego da antibioticoprofilaxia sistêmica na histerectomia abdominal, sendo que a maioria 

dos serviços a utilizou na totalidade dos casos. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

% dos serviços

51-99 100
% de utilização

Sul
Sudeste
outras

 
Gráfico 9 – Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia sistêmica nas histerectomias abdominais nos 

Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo 
critério regional. 
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Antibioticoprofilaxia sistêmica – regiões – histerectomia vaginal 

 

Com relação à histerectomia vaginal, mais de 80% dos serviços das regiões Sul, 

Sudeste e de outras regiões utiliza a antibioticoprofilaxia sistêmica em 100% das operações 

(Gráfico 10).  
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Gráfico 10 – Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia sistêmica nas histerectomias vaginais nos 

Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Antibioticoprofilaxia sistêmica – regiões – fármaco 

 

Pode-se observar a porcentagem de escolha do fármaco (cefalotina, cefazolina ou 

outro) na antibioticoprofilaxia sistêmica das histerectomias por região na tabela 12 e no 

gráfico 11. A escolha do antibiótico apresentou um mesmo padrão de distribuição, não tendo 

sido encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos divididos segundo a 

região brasileira (p = 0,923). 

Na região Sudeste, a diferença aparece como significante (p = 0,002) por termos aqui 

maior número de serviços (n = 31) e volta a não ser detectada em outras regiões (p = 0,078) 

devido ao número de casos (n = 11). 

 

 

 

Tabela 12 – Porcentagem de escolha do fármaco na antibioticoprofilaxia sistêmica das 
histerectomias nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional.  

 

Região brasileira 

Sul Sudeste Outras 
Esquema 

terapêutico 
n (%) n (%) n (%) 

cefalotina 5 (62,5) 18 (58,1) * 7 (63,6) 

cefazolina 3 (37,5) 11 (35,5)  3 (27,3) 

outro - 2 (6,5) 1 (9,1) 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste do Qui-quadrado (* p = 0,002) 
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Gráfico 11 – Porcentagem de escolha do fármaco na antibioticoprofilaxia sistêmica das histerectomias nos 

Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo 
critério regional.  
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Complicações 

 

As complicações das histerectomias foram avaliadas segundo as vias de acesso e as 

regiões político-administrativas. 

 

Complicações – técnica abdominal 

 

Observa-se que um grande número de serviços apresenta um baixo percentual (entre 0 

e 3%) de complicações pós-operatórias na técnica abdominal (Tabela 13 e gráfico 12). Foi 

encontrada diferença estatisticamente significante entre elas (p < 0,001), onde as porcentagens 

de ocorrência de granuloma são significantemente maiores do que as das demais 

complicações, que não se diferenciaram de forma significante. 

 

 

 

Tabela 13 – Incidência de complicações nas histerectomias abdominais nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Complicações pós-operatórias – Técnica abdominal 

Vaginite 
Abscesso 

cúpula 
Peritonite Granuloma Outra(s) 

Porcentagem 

média de 

histerectomias 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 – 3,0 29 (58,0) 32 (64,0) 27 (54,0) 24 (48,0) 21 (42,0) 

3,1 – 6,0 1 (2,0) 1 (2,0) 2 (4,0) 6 (12,0) * 4 (8,0) 

6,1 – 10,0 - 1 (2,0) - 6 (12,0) * 1 (2,0) 

> 10,0 - - - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p < 0,001) 
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Gráfico 12 – Incidência de complicações nas histerectomias abdominais nos Serviços de Residência 

Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Na tabela 14, observa-se que não houve diferença estatisticamente significante quanto à 

incidência de granuloma de cúpula vaginal nas histerectomias abdominais, quando 

comparadas as regiões político-administrativas. 

 

 

 

Tabela 14 – Incidência de granuloma de cúpula vaginal nas histerectomias abdominais nos 
Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

  

Região brasileira 

Sul Sudeste outras 

Porcenta

gem 

média de 

granulo

ma 
n (%) n (%) n (%) 

não se aplica 2 (25,0) 7 (22,6) 5 (45,5) 

0 – 3,0 6 (75,0) 15 (48,4) 3 (27,3) 

3,1 – 6,0 - 5 (16,1) 1 (9,1) 

6,1 – 10,0 - 4 (12,9) 2 (18,2) 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,462) 
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Complicações – técnica vaginal 

 

Observa-se que todas as complicações das histerectomias vaginais tiveram seu 

predomínio na faixa de 0 a 3% (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Incidência de complicações nas histerectomias vaginais nos Serviços de Residência Médica 

de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Observa-se, na tabela 15, que o granuloma de cúpula vaginal apresentou uma 

incidência maior do que as outras complicações nas histerectomias vaginais. 

 

 

 

Tabela 15 - Incidência de complicações nas histerectomias vaginais nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Complicações pós-operatórias 

Vaginite 
Abscesso 

cúpula 
Peritonite Granuloma Outras 

Porcentagem 

média de 

histerectomias 
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

não se aplica 20 (40,0) 20 (40,0) 24 (48,0) 17 (34,0) 29 (58,0) 

0 – 3,0 28 (56,0) 27 (54,0) 26 (52,0) 25 (50,0) 18 (36,0) 

3,1 – 6,0 2 (4,0) - - 5 (10,0) 2 (4,0) 

6,1 – 10,0 - 3 (6,0) - 3 (6,0) * 1 (2,0) 

> 10,0 - - - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis (* p = 0,002) 
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Correlações – fio de sutura versus granuloma  

 

No gráfico 14, observam-se as incidências de granuloma de cúpula vaginal conforme o 

fio de sutura utilizado no fechamento da cúpula vaginal nas histerectomias abdominais. Não 

foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos divididos segundo o tipo 

de fio de sutura utilizado quanto à porcentagem média de ocorrência de granuloma pós-

operatório nas histerectomias abdominais (p = 0,935). 
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Gráfico 14 – Incidência de granuloma de cúpula vaginal conforme o fio de sutura utilizado no fechamento 

da cúpula vaginal nas histerectomias abdominais nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Com relação à incidência de complicações infecciosas, observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante comparando-se os antibióticos utilizados nos serviços, 

tanto nas histerectomias abdominais como nas vaginais (Gráficos 15 e 16). 

 

 

Correlações - complicações infecciosas versus antibioticoprofilaxia 
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Gráfico 15 – Incidência de complicações infecciosas nas histerectomias abdominais com o uso de 

antibioticoprofilaxia sistêmica nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Gráfico 16 – Incidência de complicações infecciosas nas histerectomias vaginais com o uso de 
antibioticoprofilaxia sistêmica nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Gráfico 17 – Incidência de complicações infecciosas nas histerectomias abdominais com relação ao 
fármaco utilizado na antibioticoprofilaxia sistêmica nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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A incidência de complicações infecciosas nas histerectomias abdominais (Gráfico 17) 

e vaginais (Gráfico 18) com relação ao fármaco utilizado na antibioticoprofilaxia sistêmica 

não demonstrou diferença estatisticamente significante. 
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Gráfico 18 – Incidência de complicações infecciosas nas histerectomias vaginais com relação ao fármaco 
utilizado na antibioticoprofilaxia sistêmica nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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5. DISCUSSÃO   
 

 A histerectomia é tida como a operação ginecológica mais realizada mundialmente2-5, 

o mesmo acontecendo no Brasil6. É um procedimento que vem sendo realizado desde longa 

data e de modo habitual. Contudo, alguns aspectos podem ser levantados sobre o mesmo, 

considerando que ao longo desses anos novos materiais e equipamentos têm sido 

incorporados à prática cirúrgica, em particular a vídeocirurgia, o que pode estar alterando 

práticas sedimentadas. Esta constatação despertou o interesse sobre a prática da histerectomia 

em nosso meio. 

Algumas perguntas surgiram. Qual seria a via de acesso mais utilizada? Qual seria sua 

principal indicação? Em que proporção a antibioticoprofilaxia seria empregada? Quais seriam 

suas principais complicações? Haveria uniformidade nas condutas em todo o país? Estar-se-ia 

em consonância com o que a literatura mundial aponta?  

Considerando estas dúvidas, ocorreu a proposição de elaborar uma pesquisa de 

abrangência nacional que fosse representativa do universo da ginecologia no Brasil.  

Os Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil foram, 

então, selecionados como os de referência no tocante a este tema, pressupondo-se que eles 

sejam os responsáveis pelo ensino desta operação ginecológica e que tenham um alto nível de 

competência. Os profissionais egressos destes Serviços estarão, em conseqüência, praticando 

o que aprenderam em sua formação de especialistas em ginecologia e isto poderá fornecer 

inferências sobre a prática da histerectomia em nosso país, como um todo. 

Definido este universo de pesquisa, um questionário foi elaborado, contemplando 

vários aspectos relacionados ao procedimento da histerectomia. Este instrumento foi 

previamente testado com dez ginecologistas, os quais qualificaram as perguntas como sendo 

de fácil compreensão e julgaram adequadas as opções de respostas.  

Para as respostas aos dados quantitativos foi estabelecido o ano anterior como base 

(2003), para que os Serviços pudessem acessar seus dados mais facilmente.  

A seleção das questões foi baseada nas dúvidas mais comumente encontradas pelos 

ginecologistas quando indicam uma histerectomia. Qual a via de acesso mais adequada? Qual 

a indicação adequada para a realização do procedimento? Que fios devem ser usados para que 

o eventual granuloma de cúpula vaginal seja menos freqüente? Deve ou não ser realizada a 
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antibioticoprofilaxia? Qual é a droga mais apropriada? Quais são as complicações pós-

operatórias mais freqüentes?   

As respostas a tais questões fornecidas pelos Serviços de Residência possibilitariam 

obter subsídios para a elaboração de um protocolo relacionado ao procedimento de 

histerectomia no País.  

Para facilitar o preenchimento do questionário, solicitou-se porcentagem estimada ao 

invés de números absolutos, oferecendo-se várias opções intervalares para as respostas.     

Uma primeira dificuldade enfrentada foi na obtenção da relação dos Serviços de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia e seus respectivos endereços. Não havia uma 

base de dados de fácil acesso e disponível. Foram consultadas várias fontes, como a 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP-EPM), Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná (SOGIPA), 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Finalmente, pode-se obter uma lista 

completa dos serviços e seus respectivos endereços pela Secretaria de Educação Superior, 

Relação por Especialidade - Residência Médica - Obstetrícia e Ginecologia, que nos foi 

indicada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Podem-se apreciar os Serviços e seus 

respectivos Estados da Federação na tabela 2 do Apêndice. 

Inicialmente, enviou-se, via correio eletrônico uma carta de apresentação da pesquisa 

(Figura 1), os dados de identificação do Serviço (Figura 2), o questionário (Figuras 3,4,5) e a 

justificativa de não-preenchimento (Figura 6). A carta de apresentação deixou claros os 

propósitos da pesquisa, a instituição de origem da pesquisa e o compromisso de sigilo e 

resguardo de conflito de interesses. 

Devido ao pequeno número de respostas obtidas num primeiro momento, enviou-se 

novo correio eletrônico e, sessenta dias após este, foram enviadas correspondências postais 

com envelope selado para resposta em outras duas ou três oportunidades. Ou seja, cada 

serviço recebeu até cinco comunicações para obtenção da resposta. Após um período 

considerado adequado (três meses após a última correspondência), encerrou-se o período de 

coleta e iniciou-se a análise dos resultados.  

Obtiveram-se, dos cento e trinta e dois serviços, sessenta e quatro respostas (48,5%). 

Destas respostas, cinqüenta questionários foram adequadamente preenchidos (37,9%) e 

quatorze respostas foram justificativas de não participação, correspondendo a 10,6% do total, 

sendo estas excluídas da amostra para análise de dados específicos (Tabela 1 e Gráfico 1).  
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As opções de resposta das justificativas foram: inexistência de dados disponíveis e 

condições de levantá-los; falta de condições técnicas para o preenchimento, mesmo possuindo 

os dados; falta de serviço de residência em Ginecologia e Obstetrícia no ano de 2003 (mesmo 

com o nome do Serviço constando na lista obtida) e outras razões (Apêndice - Gráfico 1 e 

Tabela 1). 

A avaliação estatística inicial pôde qualificar a amostra como adequada para a 

realização do inquérito, apesar de ter ficado aquém da expectativa. Supôs-se que toda a 

correspondência enviada tenha chegado ao seu destino, ou seja, às mãos do responsável pelo 

Serviço. Na eventualidade disto não ter ocorrido, pode-se aventar a hipótese de falhas no 

serviço postal e, mais provavelmente, numa falta de estruturação burocrática dos respectivos 

Serviços no sentido de registro de seus dados e acesso aos mesmos. De qualquer forma, 

independente do motivo, o retorno de respostas foi muito inferior ao esperado e de certo modo 

a análise global ficou prejudicada. 

Como saldo desta análise, fica o alerta para os serviços pesquisados e para as 

autoridades de Ensino no País sobre a precariedade de comunicação e armazenamento de 

dados, fatos imprescindíveis para estabelecer políticas de Saúde e direcionar rumos do Ensino 

Universitário. 

A representatividade foi maior na região Sudeste (43,66%), seguida das regiões Sul, 

Centro-oeste, Norte e Nordeste, o que talvez reflita uma melhor organização dos respectivos 

serviços ou um interesse maior em participar de pesquisas nacionais (Tabela 1 e gráfico 1). 

Como a porcentagem de resposta dos serviços das regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste foi 

restrita, optou-se por analisá-las em conjunto.   

Verificou-se que, na maior parte dos serviços, o número total de operações 

ginecológicas realizadas em 2003 situou-se na faixa compreendida entre 201 e 1000 

operações (Gráfico 2), observando-se a mesma distribuição quando analisadas as diferentes 

regiões do país (Gráfico 3). A coleta deste dado foi necessária para estimar-se o porte dos 

serviços. Considerando que em média cada mês tenha vinte dias úteis e descontando um mês 

de férias pode-se estimar que haja duzentos e vinte dias úteis no ano. Deste modo dezesseis 

serviços (média de operações entre 201 e 500) realizaram de 1 a 2,5 operações por dia e 21 

serviços (média de operações entre 501 e 1000) realizaram de 2 a 5 operações por dia. Pode-

se estimar, portanto, que sejam serviços de porte médio a grande. 
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Uma pesquisa dinamarquesa, envolvendo 73% dos ginecologistas do país, avaliou a 

escolha do tratamento de determinadas doenças uterinas benignas por estes profissionais, 

tendo comparado a indicação da histerectomia com outras formas de tratamento (terapia 

hormonal, dispositivos intra-uterinos medicados com progesterona, ablação endometrial). 

Demonstrou que alguns fatores influenciavam a decisão médica para a realização da 

histerectomia: sexo e treinamento do profissional, a profissão das pacientes e o número de 

ginecologistas por quilômetro quadrado na respectiva área de atuação. Ainda destacou os 

avanços nas técnicas operatórias como fatores que provocaram mudanças nas opções de 

tratamento22. Considerável variação tem sido observada nos serviços de saúde quanto às 

histerectomias, de comunidade para comunidade, de médico para médico e em cada programa 

de residência médica2. 

Atualmente, a discussão mundial em torno das vias de acesso para a realização da 

histerectomia tem um papel importante devido a vários fatores: avanços tecnológicos 

relacionados a esta operação, curva de aprendizado do cirurgião, sobretudo na via 

laparoscópica, sendo a histerectomia considerada uma operação videolaparoscópica avançada, 

exigência da paciente e morbidade inerente às diferentes abordagens14,16.  

Em alguns serviços, a indicação tem importância para a escolha da via. Exemplos disto 

são: a maior utilização da via abdominal na presença de úteros de grande volume, o acesso 

vaginal dificultado e a falha na histerectomia vaginal. A via vaginal tem como principal 

indicação a presença de prolapso uterino. A preferência pela via laparoscópica recai sobre os 

casos de aderências e doenças anexiais, ou seja, a presença concomitante de doenças extra-

uterinas15,16. Busca-se menor incidência de complicações, menos tempo de internação 

hospitalar e de convalescença, custos hospitalares mais reduzidos, melhores resultados quanto 

à qualidade de vida da mulher, incluindo diminuição da taxa de mortalidade nas 

histerectomias2. 

Um protocolo norte-americano foi elaborado pela Society of Pelvic Reconstructive 

Surgeons (SPRS) para determinar a escolha da via das histerectomias e tornou-se aceito por 

muitas sociedades daquele país. A justificativa para a realização do mesmo foi a evidência de 

que a histerectomia era um dos procedimentos operatórios que apresentava maior e mais 

diversificado número de indicações, quando comparado a outros procedimentos operatórios. 

Este protocolo incorpora o volume uterino, fatores de risco, mobilidade e acessibilidade do 

útero e anexos, dentre outros. Seu objetivo foi determinar o quanto os residentes de 
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ginecologia poderiam seguir estas indicações com sucesso numa população de mulheres com 

indicação para histerectomia.  

Os achados mostraram que a histerectomia vaginal deveria ser a via de escolha para 

mulheres com doenças benignas restritas ao útero (leiomiomas, sangramento uterino anormal, 

adenomiose, carcinoma cervical in situ, prolapso e peso uterino inferior a 280g). Se a história 

clínica ou o exame pélvico indicassem uma possível doença extra-uterina (endometriose, 

doença inflamatória pélvica, doença ovariana ou dor pélvica crônica), assistência 

videolaparoscópica era feita para confirmar a presença e a extensão da doença extra-uterina 

mais acuradamente e verificar a viabilidade ou não da execução da histerectomia vaginal.   

A análise da utilização deste protocolo concluiu que o uso do mesmo num programa 

de residência médica em ginecologia foi uma abordagem baseada em evidência para a seleção 

da via de acesso para a remoção do útero baseado numa doença documentada e evitaria 

discrepâncias no diagnóstico e tratamento das mesmas. Realçou, contudo, que não se tratava 

de protocolo rígido, mas sim de uma importante ferramenta para que o profissional pudesse 

fazer boas escolhas clínicas2. No Brasil, desconhecem-se protocolos deste tipo. 

No presente inquérito, especificamente quanto às vias empregadas para a realização de 

histerectomias, foi detectado o predomínio da via abdominal, seguido das vias vaginal e 

videolaparoscópica (Tabela 2 e gráfico 4), não tendo sido constatadas diferenças 

estatisticamente significantes entre as regiões do país (Tabelas  3 a 5). 

 A maior utilização da via abdominal está em concordância com a literatura 

mundial2,22,23,39,40, embora alguns serviços já demonstrem uma progressiva diminuição no seu 

emprego, quando comparada às vias vaginal e laparoscópica15,25,41. Na França há relato da 

utilização da via vaginal em 77,9% dos casos, seguida da via laparosocópica em 11,9% e da 

abdominal em 10,2% nos últimos anos15.  

Trabalho brasileiro mostrou a exeqüibilidade da histerectomia vaginal, mesmo na 

ausência de prolapso uterino e sem restrição quanto à nuliparidade, operações pélvicas prévias 

ou volume uterino42.  

Na Índia, foi destacado o papel do exame sob anestesia, pré-operatório, para avaliar o 

volume uterino e, se necessário, a realização da laparoscopia complementar. Contudo, a via 

vaginal foi tida como primeira escolha, devido ao fato de ser menos invasiva e proporcionar 

menores custos21. 
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Muitas hipóteses vêm sendo propostas para responder à questão da predominância da 

histerectomia abdominal sobre as demais vias nas últimas décadas. Primeiramente, os 

programas de Residência Médica têm enfatizado a histerectomia abdominal e os cirurgiões 

tendem a confiar em procedimentos com os quais tenham maior experiência e um maior nível 

de satisfação na execução. Em segundo lugar, o estilo de trabalho, os hábitos e preferências 

dos médicos costumam ditar a via de histerectomia mais do que a consideração em relação à 

via mais apropriada para uma mulher em particular. Em terceiro lugar, cirurgiões têm aceitado 

de fato as diretrizes de que a histerectomia abdominal é indicada quando doenças pélvicas 

mais graves são suspeitadas sem que haja documentação da atual condição das mesmas2.  

Um estudo realizado na Inglaterra denominou ser loteria a escolha da via para a 

realização das histerectomias, constatando que dois terços das histerectomias eram realizadas 

pela via abdominal, um terço pela via vaginal e 3% pela via laparoscópica. O fator limitante 

mais comum para a utilização da histerectomia vaginal foi a falta de prolapso uterino, a 

presença de mioma e a necessidade de ooforectomia profilática. Segundo o mesmo estudo, 

estava prevista uma significativa mudança na prática da histerectomia, ou seja, que a maioria 

dos cirurgiões utilizasse a via vaginal, o que vem acontecendo com grandes variações. 

Ginecologistas que executavam a histerectomia laparoscópica tinham as maiores taxas de 

histerectomia vaginal e previam para esta via um papel cada vez maior no futuro. Estas 

grandes variações na prática indicavam que a via de acesso da operação era mais dependente 

da preferência clínica do ginecologista do que da condição médica da paciente23,42. 

Autores franceses listaram fatores que influenciariam a escolha da técnica de 

histerectomia, excluindo prolapso uterino e indicação obstétrica: idade, nuliparidade, estado 

menopausal, laparotomia prévia, peso uterino, estreitamento da vagina, natureza da lesão 

uterina e necessidade de ooforectomia uni ou bilateral. O resultado foi de 58,4% de utilização 

da via vaginal, 37,6% de via laparoscópica e 4% de via abdominal. Concluíram que, dentre os 

fatores pesquisados, o peso (e também o volume) uterino, a nuliparidade e o estreitamento da 

vagina associado à necessidade de realizar anexectomia foram determinantes. A histerectomia 

vaginal foi a mais utilizada, a laparoscopia foi considerada útil nestes casos e a laparotomia 

foi excepcionalmente indicada43. 

Em nosso meio, autores traçaram um panorama da cirurgia vaginal, mostrando ainda 

sua subutilização e apontando para sua crescente disseminação nas histerectomias, ampliando 

suas indicações, mesmo nas operações consideradas tecnicamente difíceis10.  Recurso de 
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morcelamento foi sugerido para reduzir o volume de úteros moderadamente aumentados, 

diminuír o tempo operatório, o sangramento e o índice de complicações na histerectomia 

vaginal executada por cirurgiões experientes44. 

Ressalva foi feita por outro autor brasileiro, evidenciando que, quando houver 

diagnóstico de endometriose vaginal e indicação de histerectomia, a via laparoscópica seria a 

mais indicada, pois a via vaginal apresentaria limitações no tratamento desta condição45. 

Dois importantes fatores encontrados para explicar a não-disseminação da via 

laparoscópica para a realização das histerectomias foram a necessidade de treinamento dos 

cirurgiões e de adequação da estrutura hospitalar para as exigências específicas de uma 

operação laparoscópica. Além disto, o risco de complicações foi considerado inversamente 

proporcional à experiência do cirurgião em operações laparoscópicas, o que reforça a curva de 

aprendizagem indispensável14,46.  

Na Alemanha, trabalho mostrou a necessidade da realização de trinta histerectomias 

vaginais assistidas por laparoscopia em instituição de ensino para que um nível baixo de 

complicações fosse alcançado. O tempo de execução da histerectomia não foi considerado 

importante para analisar a curva de aprendizagem47. Já trabalho argentino detectou 

diminuição do tempo sem aumento do número de complicações em curva de aprendizagem de 

histerectomia vaginal assistida por laparoscopia48. 

Dados do presente inquérito apontaram uma diminuta utilização da via vídeo-assistida 

nas histerectomias, sugerindo que os fatores acima discriminados possam ser também 

decisivos em nosso meio (Tabela 2). Contudo, destaca-se que esta técnica é de uso recente, ou 

seja, a primeira histerectomia via laparoscópica realizada no mundo data de 198919. 

Devido à constatação da deficiência na capacitação dos ginecologistas quanto à 

videoendoscopia ginecológica nos serviços de Residência Médica, recente proposta relativa 

ao ensino desta técnica no Brasil foi lançada, classificando procedimentos em baixa, 

intermediária e alta complexidade. A histerectomia laparoscópica com ligadura das artérias 

uterinas e retirada do útero via vaginal foi considerada pertencente ao nível de alta 

complexidade, somente sendo ensinada após os residentes terem dominado a técnica de 

realização de procedimentos ginecológicos mais simples. Estratégias educacionais de pós-

graduação “lato sensu” como esta foram consideradas necessárias para promover treinamento 

específico, aliando alta eficiência no aprendizado e otimizando o uso do tempo de treinamento 

com a razão custo / benefício49. 
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Trabalho canadense traçou um histórico da histerectomia, destacando que os avanços 

mais recentes deviam-se à anestesia, às transfusões sangüíneas, às técnicas operatórias e ao 

emprego de antibióticos. Sinalizou para a tendência, no limiar do século XXl, de utilização de 

outras opções de tratamento, tais como: operações histeroscópicas, ablações de endométrio, 

embolização de miomas uterinos e inserção de dispositivos intra-uterinos com levonorgestrel. 

Desta forma, haveria menor indicação da histerectomia como tratamento de doenças 

ginecológicas benignas50. 

Por outro lado, tecnologia avançada vem sendo utilizada para a execução de 

histerectomias. É o caso do sistema cirúrgico robótico, relatado por trabalho norte-americano, 

em uso nas histerectomias laparoscópicas. O mesmo concluiu que as vantagens deste sistema 

sobre a histerectomia laparoscópica foram os avanços na técnica de lise de aderências e de 

sutura e que a histerectomia era exeqüível com esta tecnologia51. 

A importante discussão relativa à escolha das vias de acesso das histerectomias é 

pertinente também em nosso meio e os dados obtidos no presente inquérito permitem uma 

comparação da situação nacional com os dados da literatura mundial. Os Serviços de 

Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil executam o procedimento 

consagrado da histerectomia abdominal em sua grande maioria, o que indica que operações 

clássicas ainda predominam em nosso país, o que não difere dos dados da literatura mundial. 

Observou-se uma utilização menor da histerectomia vaginal, porém, mesmo assim, este dado 

é positivo, no sentido de que é uma opção menos agressiva para a mulher, com menor índice 

de complicações e menor permanência hospitalar e custos. A capacitação dos ginecologistas é 

mais rápida, pois as dificuldades técnicas não são grandes. A literatura mundial também 

sinaliza nesta direção. Já a opção da histerectomia vaginal assistida por videolaparoscopia 

aparece com uma freqüência extremamente baixa, o que, até certo ponto surpreende, dados os 

avanços verificados na área e a disseminação das videocirurgias em todas as áreas da 

medicina. Possivelmente a dificuldade na aquisição e manutenção de equipamentos e a 

dispendiosa e demorada capacitação específica dos profissionais sejam as justificativas para 

este achado. A literatura mundial é concordante no sentido da menor utilização desta via, 

apontando que talvez a maior complexidade técnica deste procedimento seja o fator limitante 

mais expressivo. 

Dado que a histerectomia é um dos procedimentos realizados por um grande número 

de indicações2, julgou-se importante estudá-las. Algumas delas são a miomatose, a 
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adenomiose, a endometriose, o carcinoma de endométrio, o carcinoma de colo uterino e o 

sangramento uterino anormal. 

A tabela 6 demonstra a porcentagem de indicação de cada doença para a realização da 

histerectomia e evidencia que a miomatose é a principal. Analisando-se este dado em 

separado por regiões (Tabela 7), evidenciou-se que a maioria dos serviços executa a 

histerectomia para o tratamento da miomatose em 60% dos casos.  

Dados da literatura também apontam a miomatose como a principal indicação de 

histerectomia5,16,28.  

Trabalho canadense analisou o manejo dos miomas uterinos, considerando a opção da 

histerectomia como uma solução definitiva para os miomas sintomáticos, embora tivesse sido 

constatado que a maioria dos miomas era assintomática. Muitas vezes, no entanto, o desejo 

das mulheres era de preservarem seus úteros. Nestas situações, outras opções foram 

apresentadas, tais como: miomectomia (histeroscópica, preferencialmente, quando indicada e 

exeqüível) por qualquer via de acesso, miólise laparoscópica, oclusão das artérias uterinas, 

terapia estrogênica e histeroscopia ou dilatação e curetagem (nos casos de hemorragias 

agudas). Destacou não haver evidências que substanciassem a execução da histerectomia para 

miomas assintomáticos com o único propósito de aliviar a preocupação quanto à sua 

malignidade52. 

Discutindo também os tratamentos alternativos para a miomatose uterina, autora de 

Cingapura53 considerou uma revolução o que ocorreu nas últimas décadas, mediante um 

melhor entendimento em seu impacto sobre a fertilidade, técnicas avançadas de endoscopia, 

técnicas radiológicas de embolização e também alternativas farmacológicas, como o uso de 

agonistas da gonadotrofina e dispositivos intra-uterinos medicados com progesterona. 

Apontou ainda os avanços na biologia molecular, que poderiam oferecer uma oportunidade de 

manipular receptores e biologia celular para impedir a gênese do tumor.  

Já na Inglaterra, autor questionou qual seria o melhor tratamento para a miomatose, 

embolização ou histerectomia. A embolização provocou uma redução de 30 a 50% dos 

miomas, mas o pesquisador julgou prematuro avaliar seus efeitos sobre a fertilidade. Sugeriu 

estudos mais criteriosos a respeito da embolização das artérias uterinas, também devido a 

complicações significativas geradas pelo procedimento54. Estudo norte-americano revelou 

dados insconsistentes quanto à história menstrual das pacientes e a intensidade das queixas, 
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anatomia uterina e critérios para decisão do manuseio mais adequado da miomatose uterina. 

As evidências avaliáveis eram de pobre qualidade55. 

Com relação à indicação de histerectomia para o tratamento das demais doenças no 

presente inquérito, a porcentagem média de indicação situa-se em torno de 0 a 20% (Apêndice 

– Tabelas 6 a 11), somente observando-se diferença estatisticamente significante na indicação 

de histerectomia para tratamento de carcinoma de endométrio na região Sul, quando 

comparadas a outras regiões. Questiona-se então se são feitos mais diagnósticos desta doença 

na região Sul do que nas demais regiões do país devido a um melhor rastreamento da doença 

ou se realmente há mais indicações de histerectomia como tratamento do câncer de 

endométrio nesta região. 

Na Finlândia, autores relataram experiência com a utilização da laparoscopia no 

tratamento de câncer de endométrio, considerando-a uma alternativa viável à operação 

convencional. Este tratamento consiste em histerectomia laparoscópica, salpingo-

ooforectomia bilateral e linfadenectomia pélvica56. Trabalho canadense mostrou que o câncer 

de colo em seus estágios iniciais foi tratado com sucesso através da histerectomia radical 

laparoscópica, quando comparada à abdominal57. 

Menorragia, definida como queixa de abundante sangramento menstrual em muitos 

ciclos consecutivos (perda sangüínea maior ou igual a 80ml por menstruação), foi considerada 

um importante problema de saúde. Esta condição de sangramento uterino anormal levou à 

realização de dois terços de todas as histerectomias praticadas na Austrália, bem como da 

maioria das operações de ablação endometrial. Tratamentos médicos eficazes têm surgido 

como opções válidas, tais como progestágenos intrauterinos, agentes antifibrinolíticos (ácido 

tranexâmico), antiinflamatórios não-esteróides (ácido mefenâmico) e embolização de 

miomas58. 

Estudo realizado na China demonstrou a preferência das mulheres quanto ao 

tratamento da menorragia. Terapia medicamentosa foi a mais desejada como primeira escolha 

(87%) e nenhuma paciente preferiu a histerectomia. Na falha do tratamento clínico, 16% das 

pacientes não concordavam com qualquer outra forma de tratamento, mas dispositivo intra-

uterino medicado com levonorgestrel e ablação endometrial (53,6% e 19%, respectivamente) 

foram aceitos. Somente 5,4% preferiram histerectomia nesta situação59. 
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No Brasil, autores mostraram como principal indicação de histerectomia laparoscópica 

sangramento uterino anormal (60,6%), seguido de dor pélvica (22,2%) e dismenorréia 

(11,3%)46. 

Dados deste inquérito mostraram que 12,5% dos serviços da Região Sul indicaram a 

histerectomia em 10% dos casos, 44,8% dos serviços da Região Sudeste o fizeram em 10% e 

63,6% dos serviços das outras regiões indicaram histerectomia em 10% dos casos de 

sangramento uterino anormal (Apêndice – Tabela 10). 

Comparando os achados obtidos com a literatura mundial, verificou-se que a indicação 

de histerectomia por miomatose é predominante em nosso meio, o que está em concordância 

com a mesma. Destaca-se a alta prevalência desta doença nas mulheres em geral. Não foram 

pesquisadas outras opções de tratamento para a miomatose uterina, aspecto com o qual a 

literatura mundial tem-se ocupado sobremaneira 52-55. Já as indicações de histerectomia para 

tratamento de outras condições ginecológicas, quais sejam adenomiose, endometriose, 

carcinoma de endométrio e de colo uterino e sangramento uterino anormal apareceram em 

pequena porcentagem, ou seja, em até 20% dos casos. Este achado sugere a escolha de outros 

tratamentos empregados nestas condições, como também a literatura já demonstrou58,59. 

Analisando-se a utilização dos fios na sutura da cúpula vaginal nas histerectomias, não 

se observou diferença estatisticamente significante entre a escolha de categute (Catgut®) 

simples, categute cromado (Catgut®) e poliglactina (Vicryl®) (Gráfico 5), mesmo sendo 

avaliadas as diferentes regiões do país (Gráfico 6). 

Um dos tempos operatórios nas histerectomias é a abertura da cúpula vaginal, que está 

em contigüidade com o colo uterino. Por esta razão, é importante estudar-se a flora vaginal e 

seu possível impacto sobre a morbidade infecciosa das histerectomias46. 

A flora vaginal consiste de muitos microorganismos aeróbios e anaeróbios, é 

dominada pela peroxidase produzida pelos lactobacilos e é não-patogênica sob condições 

normais. Desestabilização do ecossistema vaginal, como a que ocorre na vaginose bacteriana, 

causa um significativo aumento na razão entre anaeróbios e aeróbios e está associada a um 

aumento do risco de infecção34. 

Revisão sistemática e meta-análise feita por autores nacionais mostrou a situação do 

emprego da antibioticoprofilaxia na histerectomia abdominal. A histerectomia abdominal é 

considerada uma operação “limpa”, dentro da classificação tradicional das feridas (limpa, 

limpa-contaminada, contaminada e infectada), desde que seja eletiva, com duração máxima de 
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duas horas e não haja inflamação aguda no campo operatório. Portanto, é considerado um 

procedimento de baixo risco para infecção pós-operatória quanto ao tempo operatório. O 

estudo forneceu evidências de que a antibioticoprofilaxia, iniciada dentro de uma hora antes 

da incisão, tinha eficácia de cerca de 50% no sentido de evitar infecção do sítio operatório na 

histerectomia abdominal eletiva35. 

Dose única, quando comparada a doses múltiplas, não mostrou menor eficácia do que 

esquemas de doses múltiplas, o que pode ser relevante em termos de custos35.  

Outro estudo brasileiro mostrou que nas histerectomias, dose única era usada em 54% 

das pacientes e o antibiótico foi administrado no período pré-operatório em 80% dos casos36. 

Estudos, no entanto, demonstraram ter a histerectomia abdominal estatisticamente significante 

risco para morbidade febril34,60.  

Freqüentemente, utilizam-se antibióticos para a prevenção de morbidades febris. 

Estudos mostraram que esta medida exercia forte proteção contra complicações em todas as 

vias de acesso deste procedimento, sendo que as metas da profilaxia em operações 

ginecológicas e obstétricas eram similares àquelas da profilaxia das operações intra-

abdominais em geral. Mulheres submetidas à histerectomia devido a indicações benignas 

tinham de um terço a um quinto de chance de desenvolver uma complicação trans ou pós-

operatória, sobretudo as de menor gravidade. A única diferença entre as três vias foi a 

constatação de um menor risco de complicações febris nas histerectomias laparoscópicas 

quando comparadas às abdominais3,34,35. A histerectomia vaginal esteve associada a uma 

menor morbidade febril e a antibioticoprofilaxia reduziu em 50% esta condição, bem como 

diminui 40% na histerectomia abdominal28. 

Foi definido como antibioticoprofilaxia o uso de antibóticos por vinte e quatro horas 

no máximo, compreendendo os períodos pré, per e pós-operatórios35. 

Foi pesquisado no presente inquérito o emprego da antibioticoprofilaxia sistêmica, 

tópica e seu uso combinado nas histerectomias. Os fármacos utilizados sistemicamente foram 

duas cefalosporinas de primeira geração: cefalotina (60%), cefazolina (34%) e outros em 6% 

dos casos, não havendo diferença estatisticamente significante entre estas opções (Gráfico 7). 

Estudo realizado na Tailândia mostrou uma diferença estatisticamente significante 

entre o uso do placebo e da cefazolina61. Foram consideradas insuficientes as evidências de 

que cefalosporinas de terceira geração fôssem mais eficazes do que as de primeira geração35. 
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Estudo japonês mostrou que as cefalosporinas de terceira geração têm sido largamente 

empregadas nas histerectomias (43%)62. 

A antibioticoprofilaxia tópica, nesta pesquisa, foi utilizada somente em 4% das 

histerectomias, sendo que, em 50% destas operações, empregou-se metronidazol tópico 

(Gráfico 8). Este dado sinaliza para a pouca importância que é dada a esta via de 

administração de antibióticos na profilaxia de infecções pós-operatórias nas histerectomias e 

talvez possa fazer parte de um protocolo de histerectomias sua não-utilização rotineira. 

Somente na região Sudeste, observou-se diferença estatisticamente significante com 

relação ao uso da cefalotina, quando comparada aos outros fármacos utilizados nas 

histerectomias nas outras regiões do País (Tabela 12). 

A tabela 10 demonstra o uso de antibioticoprofilaxia nas histerectomias abdominais. A 

antibioticoprofilaxia sistêmica foi utilizada em todas as histerectomias abdominais em 92% 

dos serviços, sendo que em 8% dos mesmos ela foi utilizada entre 51-99% dos casos. Já as 

formas de antibioticoprofilaxia tópica e a associação de ambas (sistêmica e tópica) 

apareceram num percentual muito baixo: em 92% dos serviços, não se utilizava a 

antibioticoprofilaxia tópica e em 94%, a associação de ambas não era empregada. 

Nas histerectomias vaginais, observou-se um percentual de uso de 

antibioticoprofilaxia sistêmica em 94% dos serviços, sendo que, em 86% destes, a utilização 

foi em todas as operações. A antibioticoprofilaxia tópica e a associação sistêmica e tópica 

apresentaram um baixo percentual de utilização nesta técnica operatória (Tabela 11). 

Na histerectomia vaginal assistida por laparoscopia (HVAL), a antibioticoprofilaxia 

sistêmica não foi empregada em 96% dos serviços, sendo utilizada em todas as cirurgias 

somente em 4% dos serviços. Na forma tópica e na combinação sistêmica e tópica, não foi 

realizada (Apêndice – Tabela 14). Convém ressaltar que esta via foi utilizada em uma 

porcentagem baixa, quando comparada às outras (Tabela 2). 

Analisando-se as regiões (Gráfico 9), observou-se distribuição semelhante quanto ao 

emprego da antibioticoprofilaxia sistêmica na histerectomia abdominal, sendo que a maioria 

dos serviços a utilizou na totalidade dos casos. 

Detectou-se o emprego da antibioticoprofilaxia sistêmica na histerectomia vaginal em 

todos os casos em mais de 80% dos serviços, analisando-se os dados por região (Gráfico 10). 

Quanto à antibioticoprofilaxia tópica, tanto na via abdominal como na vaginal, 

observou-se seu uso somente na região Sudeste, sendo indicada em menos de 25% dos casos 
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em 12,9% dos serviços (Apêndice – Tabelas 15 e 18). Conseqüentemente, a associação das 

antibioticoprofilaxia sistêmica e tópica também foi utilizada em uma pequena porcentagem 

(Apêndice – Tabelas 16 e 19). 

Especificamente quanto ao fármaco utilizado de forma sistêmica, o gráfico 11 mostra a 

distribuição do uso de cefalotina, cefazolina e outros nas diversas regiões político-

administrativas. 

Autores brasileiros apontaram diversos fatores de risco para o desenvolvimento de 

infecção pós-operatória, como baixo nível sócio-econômico, idade avançada, obesidade, 

diabetes, neoplasias malignas, tempo operatório aumentado, hospitalização prolongada e uso 

de drenos. Vaginose bacteriana e tricomoníase também estariam associadas a aumento do 

risco de infecção em operações ginecológicas, particularmente na histerectomia abdominal. 

Destacaram ainda que a identificação destes fatores para prevenir a morbidade pós-operatória 

e decidir pela antibioticoprofilaxia ou não se revestia da maior importância5. Estudo sueco 

mostrou 10,4% de infecção pós-operatória63.  

Quando a antibioticoprofilaxia não era instituída, as histerectomias abdominais e 

vaginais estavam associadas a uma maior freqüência de infecção pós-operatória. 

Notavelmente, mesmo mulheres que haviam sido submetidas à histerectomia subtotal 

(retirada do corpo uterino com a permanência do colo), mostraram taxas significativamente 

mais baixas de infecção pós-operatória se a antibioticoprofilaxia tivesse sido empregada. 

Foram considerados fatores de risco para infecção pós-operatória o não-uso de 

antibioticoprofilaxia, as características do hospital, idade inferior a 40 anos e índice de massa 

corporal maior que 30 Kg/m2. Sugeriu melhores avaliações em relação a pacientes obesas e 

jovens em todas as vias de histerectomia quanto à antibioticoprofilaxia e a necessidade de 

estudos clínicos prospectivos neste sentido63.  

A hospitalização devido à infecção pós-operatória foi considerada relativamente rara, 

ocorrendo em 2% das histerectomias33. 

As complicações da histerectomia são influenciadas não somente pelo cirurgião, a 

abordagem operatória ou a indicação, mas também pelo número e tipo de possíveis 

procedimentos concomitantes. Neste sentido, a comparação dos resultados entre os três 

grupos de histerectomia, mostrou que houve uma significantemente maior incidência de 

morbidade infecciosa nas técnicas vaginal e laparoscópica e uma maior taxa de lesões em 
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órgãos adjacentes nas histerectomias abdominais quando operações foram executadas 

concomitantemente16. 

A antibioticoprofilaxia é um aspecto levado em consideração quando se trata de 

cirurgia. Especificamente quanto às histerectomias, a literatura mundial aponta para a 

utilização da antibioticoprofilaxia sistêmica, sobretudo nas vias abdominal e vaginal, 

utilizando cefalosporinas3,16,33,34,,35,60,61,62,63. O presente inquérito forneceu confirmação deste 

achado em nosso meio, sugerindo não haver necessidade de mudanças neste sentido, já que o 

índice de complicações infecciosas com esta prática é baixo. Além disso, o fármaco é 

administrado exclusivamente durante a permanência hospitalar, o que oferece benefícios à 

paciente, especialmente considerando as usuárias dos referidos Serviços. 

Com relação ao estudo das complicações pós-operatórias das histerectomias no 

presente inquérito, foram sugeridas: vaginite, abscesso de cúpula vaginal, peritonite, 

granuloma de cúpula vaginal e outras. Verificou-se esta incidência nas diferentes técnicas de 

histerectomia e nas diferentes regiões do país. Observou-se que todas as complicações tiveram 

uma baixa incidência, com o seu predomínio na faixa de 0 a 3% (Gráficos 12 e 13), 

independentemente da técnica empregada e da região estudada. 

O granuloma de cúpula vaginal foi a principal complicação pós-operatória no presente 

inquérito, independentemente da via da histerectomia (Tabela 13).  A correlação entre o fio de 

sutura e o granuloma de cúpula vaginal na histerectomia abdominal está demonstrada no 

gráfico 14, não havendo diferença estatisticamente significante entre eles. Esta é uma 

preocupação dos ginecologistas quando executam a histerectomia, ou seja, procurar 

identificar o fio que provoque menor reação indesejável e melhor cicatrização da cúpula 

vaginal. Estudo analisando a ocorrência de granuloma de cúpula vaginal com a utilização de 

poliglactina (Vicryl®) em histerectomia abdominal mostrou 10% de incidência38. 

A taxa de complicações na histerectomia abdominal foi significativamente superior 

quando comparada à histerectomia vaginal, 33,3% e 11,8% num estudo norte-americano2. . 

Considerando-se que há três tipos mais comuns de complicações de caráter infeccioso 

(vaginite, abscesso de cúpula vaginal e peritonite) optou-se por analisá-las em conjunto. 

Observou-se que, nos serviços que realizaram antibioticoprofilaxia sistêmica e que 

apresentaram estas complicações nas histerectomias abdominais, sua incidência foi maior 

entre 0-3,0%, não ocorrendo este tipo de complicação em uma porcentagem maior do que 
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6,0% (Gráfico 15). Nas histerectomias vaginais, este achado se repetiu; porém, a incidência de 

abscesso foi maior nesta técnica, quando comparada à técnica abdominal (Gráfico 16). 

Com relação à incidência de complicações infecciosas, observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significante comparando-se os antibióticos utilizados nos serviços, 

tanto nas histerectomias abdominais como nas vaginais (Gráficos 17 e 18). 

Estudo com dois inquéritos paralelos randomizados, comparando a histerectomia 

laparoscópica com a abdominal e a histerectomia laparoscópica com a vaginal, foi realizado 

com a participação de serviços do Reino Unido e África do Sul. Seus resultados mostraram 

que, no primeiro inquérito, a histerectomia laparoscópica estava associada a uma maior taxa 

de complicações do que a histerectomia abdominal (11,1% versus 6,2%, p=0,02). A via 

laparoscópica era executada num tempo mais longo, mas era menos dolorosa para a paciente e 

resultava em menor permanência hospitalar, melhor qualidade de vida (escala de imagem 

corporal e atividade sexual) e menor dor seis semanas após o procedimento. No segundo 

inquérito, não foram encontradas diferenças em taxas de complicações maiores entre a 

histerectomia laparoscópica e a vaginal. Foi constatado o maior tempo operatório e uma maior 

taxa de detecção de doenças não previamente diagnosticadas na histerectomia laparoscópica. 

Contudo, estas diferenças não foram estatisticamente significantes (9,8% versus 9,5%, p = 

0,92) e os resultados não foram conclusivos. Neste estudo, as principais indicações de 

histerectomia foram: sangramento uterino disfuncional (63%), miomatose (17%), dor pélvica 

(11%), endometriose (9%) e falha na ablação endometrial (8%). Um dos resultados do estudo 

foi confirmar as vantagens para a paciente em evitar a incisão de laparotomia e também que a 

histerectomia vaginal apresentava menor tempo operatório comparativamente à 

laparoscópica64.  

Com relação à HVAL, trabalho nacional concluiu que esta técnica, embora nova, já 

cumpriu um ciclo e transformou-se num procedimento habitual, seguro e reprodutível. Fatores 

como treinamento e experiência da equipe médica, somado a outros, como padronização da 

técnica e equipamento adequado, evitavam complicações e forneciam excelentes resultados65. 

Isto considerado volta-se a perguntar a razão da baixa utilização desta técnica nos serviços 

analisados e, provavelmente, em grande parte dos demais serviços no país. A atual tendência 

mundial aponta para a escolha das vias vaginal e vídeo-assistida, posicionando a via 

abdominal como a mais obsoleta, embora ainda seja a mais utilizada15,25,41,43. Talvez a adoção 

de protocolos para indicação e via de acesso preferencial para a histerectomia nos Serviços de 
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Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia possa modificar este panorama, incorporando 

novas tecnologias e maior segurança à operação ginecológica mais realizada. 

Constata-se que também países mais privilegiados economicamente não assimilam 

imediata e rapidamente, como muitos trabalhos nos mostram, os avanços tecnológicos, a 

ponto de provocarem mudanças significativas e decisivas em sua prática médica14,46,47,48. 
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Considerações finais 

 

Apesar das diversidades regionais de nosso país, o ensino e a prática da histerectomia 

não demonstraram disparidades nos principais aspectos estudados: via de acesso, indicações, 

complicações e antibioticoprofilaxia relativos a este procedimento quando analisadas as 

regiões Sul, Sudeste e as demais. 

A via abdominal foi a mais utilizada, a miomatose foi a principal indicação de 

histerectomia e o granuloma de cúpula vaginal foi sua principal complicação. 

Outro achado foi que os Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia 

do Brasil equiparam-se a serviços internacionais no tocante ao ensino e à prática da 

histerectomia. 

A prática das operações ginecológicas do porte da histerectomia está prevista nos 

Programas de Residência em seus segundo e terceiro anos, sendo que as videocirurgias são 

ensinadas no terceiro ano, de acordo com os requisitos mínimos elaborados pela Comissão 

Nacional Estatutária de Residência Médica da FEBRASGO66. 

Parafraseando trabalho nacional, a histerectomia vem se mostrando como um novo 

elemento no processo de medicalização do corpo feminino e nosso estudo objetiva dar 

visibilidade a esta operação em nosso país67. 

Este estudo não pretendeu esgotar o assunto, mas mostrar o que efetivamente é 

ensinado e praticado nos Serviços de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia no 

tocante a este tema. Deparou-se, no entanto, com a dificuldade de recebimento dos dados, 

devidos, em boa parte, à desestruturação dos respectivos Serviços neste aspecto. 

Espera-se que este inquérito sirva de base para estudos futuros e que motive os 

serviços a elaborarem protocolos para indicação  operatória e via de acesso, para 

padronização de fios cirúrgicos  e antibioticoprofilaxia, minimizando assim as complicações 

intra e pós-operatórias da histerectomia.  

A apreciação do protocolo norte-americano elaborado pela Society for Pelvic 

reconstructive Surgeons (SPRS) pareceu-nos indicada e poderia ser realizada em nosso meio. 

Seus propósitos e critérios para a escolha da via de acesso das histerectomias são bem 

fundamentados e definidos, tornando uniformes as condutas. Numa situação de ensino, como 

a da Residência Médica, é altamente recomendável e segura a prática de estabelecimento de 

protocolos de conduta específicos da especialidade. Outros guias eventualmente existentes 
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também poderiam ser analisados e serviriam de base à formulação de um protocolo adaptado 

às condições brasileiras. Um aspecto altamente positivo seria uma maior sistematização dos 

dados, possibilitando sua coleta e análise para estudos científicos. 

São os profissionais oriundos dos Serviços de Residência Médica que ocuparão o 

mercado de trabalho da especialidade, prestando assistência à mulher brasileira no que se 

refere a sua saúde ginecológica. Daí a imensa responsabilidade dos mesmos no sentido de 

prepará-los da melhor forma possível para cumprirem com sua importante tarefa. A 

atualização do corpo docente realizada de modo contínuo, dados os rápidos avanços da 

medicina, é um item fundamental desta proposta. O ensino em cirurgia poderá, desta forma, 

evoluir, incorporando evidências detectadas internacionalmente e tecnologia de ponta, 

equiparando-se a centros avançados da especialidade em quaisquer países. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

2. 

3. 

A amostra considerada demonstrou que as vias de acesso operatório, a freqüência das 

indicações, os fios utilizados, o emprego de antibioticoprofilaxia e as complicações pós-

operatórias das operações de histerectomia são similares nas diversas regiões político-

administrativas do Brasil. 

O ensino e a prática da histerectomia nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 

Obstetrícia do Brasil estão em consonância com a literatura mundial sobre o tema. 

Os Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, cadastrados 

pelo Ministério de Educação e Cultura, em sua maioria, carecem de estrutura adequada 

para fornecer informações para um estudo científico. 
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9. APÊNDICE  
 

 

 

 

 

 

2

7

2

Sul
Sudeste
outras

 
Gráfico 1 – Apêndice - Distribuição dos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 

Obstetrícia por regiões do Brasil em 2003 que justificaram sua não-
participação no inquérito. 
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Tabela 1 – Apêndice - Distribuição dos participantes com os motivos de não-resposta ao 
questionário encaminhado aos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia no Brasil em 2003. 

Justificativa Região Número de serviços 

falta de dados cadastrados 
Sudeste 

Norte 

2 

1 

serviço inexistente / não-cadastrado 

em 2003 

Sul 

Sudeste 

Nordeste 

1 

3 

1 

outros 

Sul 

Sudeste 

não-identificada 

1 

2 

3 
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Tabela 2 – Apêndice - Distribuição por Estados da Federação dos Serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003 e os participantes do 
inquérito (n = 50). 

 

Estado da Federação 
Total de serviços 

existentes ( %) 

Número de 

respostas (%) 

Acre 

Alagoas 

Amazonas 

Bahia 

Ceará 

Distrito Federal 

Espírito Santo 

Goiás 

Maranhão 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Minas Gerais 

Pará 

Paraíba 

Paraná 

Pernambuco 

Piauí 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

São Paulo 

Sergipe 

01 (0,7) 

02 (1,5) 

02 (1,5) 

05 (3,9) 

03 (2,3) 

07 (5,3) 

02 (1,5) 

03 (2,3) 

01 (0,7) 

03 (2,3) 

02 (1,5) 

13 (9,9) 

01 (0,7) 

01 (0,7) 

09 (6,9) 

04 (3,1) 

01 (0,7) 

24 (18,2) 

01 (0,7) 

12 (9,1) 

02 (1,5) 

32 (24,3) 

01 (0,7) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

1 (0 %) 

2 (0 %) 

1 (0 %) 

1 (0 %) 

0 (0 %) 

2 (0 %) 

0 (0 %) 

2 (0 %) 

0 (0 %) 

4 (0 %) 

0 (0 %) 

0 (0 %) 

3 (0 %) 

1 (0 %) 

0 (0 %) 

8 (0 %) 

1 (0 %) 

5 (0 %) 

0 (0 %) 

19(0 %) 

0 (0 %) 

Total 132 (100%) 64* (48,5%) 

 

• Foram incluídas na soma as justificativas (n=14) 
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Tabela 3 – Apêndice – Distribuição do percentual estimado da via abdominal nas operações 
ginecológicas relatadas pela amostra investigada de Serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Porcentagem 

de utilização 
Via abdominal 

 n (%) 

0 - 

10 1  (2) 

20 - 

30 2  (4) 

40 5  (10) 

50 7  (14) 

60 12  (24) 

70 7  (14) 

80 7  (14) 

90 7  (14) 

100 2  (4) 

 

Teste de Kruskal-Wallis 
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Tabela 4 – Apêndice - Distribuição do percentual estimado da via vaginal nas operações 
ginecológicas relatadas pela amostra investigada de Serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 
Porcentagem de 

utilização 
Via vaginal 

 n (%) 

0 2 (4) 

10 13 (26) 

20 7 (14) 

30 11 (22) 

40 11 (22) 

50 3 (6) 

60 2 (4) 

70 1 (2) 

     

Teste de Kruskal-Wallis 
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Gráfico 2 - Apêndice - Distribuição do percentual estimado de utilização da via vaginal nas operações 

ginecológicas relatadas pela amostra investigada de Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Tabela 5 – Apêndice - Distribuição do percentual estimado da via laparoscópica nas 
operações ginecológicas relatadas pela amostra investigada de Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Porcentagem de 

utilização 
Via laparoscópica 

 n (%) 

0 29 (58) 

10 13 (26) 

20 5 (10) 

30 2 (4) 

40 0 

50 1 (2) 

 

Teste de Kruskal-Wallis 
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Gráfico 3 - Apêndice - Distribuição do percentual estimado de utilização da via laparoscópica nas 

operações ginecológicas relatadas pela amostra investigada de Serviços de Residência 
Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Gráfico 4 – Apêndice - Porcentagem de utilização da via vaginal nas histerectomias realizadas nos 
Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Gráfico 5 – Apêndice - Porcentagem de utilização da histerectomia vaginal assistida por vídeo nas 

histerectomias realizadas nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003. 
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Tabela 6 - Apêndice - Distribuição do percentual estimado das indicações de histerectomia 
nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 
2003. 

 

n = 48 

Miomatose Adenomiose Endometriose Carcinoma 
endométrio 

Carcinoma 
colo uterino 

Sangramento 
uterino 
anormal 

Outras Porcentagem 
de escolha 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

0 - 
20 

(41,7) 
27 

(56,3) 
19 

(39,6) 
18 

(37,5) 
21 

(43,8) 
28 

(58,3) 

10 
1 

(2,1) 
17 

(35,4) 
19 

(39,6) 
28 

(58,3) 
27 

(56,3) 
21 

(43,8) 
15 

(31,3) 

20  
10 

(20,8) 
2 

(4,2) 
1 

(2,1) 
2 

(4,2) 
4 

(8,3) 
3 

(6,3) 

30 
2 

(4,2) 
1 

(2,1) 
- - 

1 
(2,0) 

1 
(2,1) 

2 
(4,2) 

40 
5 

(10,4) 
- - - - 

1 
(2,1) 

- 

50 
7 

(14,6) 
- - - - - - 

60 
16 

(33,3) 
- - - - - - 

70 
7 

(14,6) 
- - - - - - 

80 
8 

(16,7) 
- - - - - - 

90 
1 

(2,2) 
- - - - - - 

100 
1 

(2,1) 
- - 

1 
(2,0) 

- - - 

 

Teste Q de Cochran 
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Tabela 7 - Apêndice - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento da 
adenomiose nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do 
Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

 Porcentagem 

de indicação 
Região brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 25 41,4 54,5 

10 25 44,8 18,2 

20 50 13,8 18,2 

30 - - 9,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,292) 

 

 

 

Tabela 8 - Apêndice - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento da 
endometriose nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia 
do Brasil em 2003, segundo critério regional. 
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  Porcentagem 

de indicação 
Região brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 50 51,7 72,7 

10 50 41,4 27,3 

20 - 6,9 - 

Total 100,0 100,0 100,0 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,424) 

Tabela 9 - Apêndice - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento do 
carcinoma de colo uterino nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

 Porcentagem 

de indicação 
Região brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 25 44,8 27,3 

10 62,5 51,8 63,6 

20 - 3,4 9,1 

30 12,5 - - 

Total 100,0 100,0 100,0 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,340) 
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Tabela 10 - Apêndice - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento do 
sangramento uterino anormal nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,177) 

Porcentagem 

de indicação 
Região brasileira 

 Sul Sudeste outras 

0 62,5 48,4 18,2 

10 12,5 44,8 63,6 

20 25 3,4 9,1 

30 - 3,4 - 

40 - - 9,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 11 - Apêndice - Porcentagem de indicação de histerectomia para tratamento de outras 
doenças nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do 
Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

 Porcentagem 

de indicação 
Região brasileira 

 Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 62,5 51,8 72,7 

10 37,5 34,5 18,2 

20 - 10,3 - 

30 - 3,4 9,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,484) 
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Tabela 12 – Apêndice - Uso da antibioticoprofilaxia na histerectomia abdominal nos Serviços 
de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Porcentagem de 

histerectomias 
Sistêmica 

Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 - 46 (92) 47 (94) 49 (98) 

< 25 - 4 (8) 3 (6) - 

26 – 50 - - - 1 (2) 

51 – 99 4 (8) - - - 

100 46 (92) - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

Tabela 13 – Apêndice - Uso da antibioticoprofilaxia na histerectomia vaginal nos Serviços de 
Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Sistêmica 
Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma Porcentagem de 

histerectomias 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 3 (6) 46 (92) 46 (92) 49 (98) 

< 25 - 4 (8) 3 (6) - 

26 – 50 - - - 1 (2) 

51 – 99 4 (8) - - - 

100 43 (86) - 1 (2) - 

 

Teste de Kruskal-Wallis 
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Tabela 14 – Apêndice - Uso da antibioticoprofilaxia na histerectomia vaginal assistida por 
vídeo nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil 
em 2003. 

 

Sistêmica 
Tópica 

(intravaginal) 

Sistêmica + 

tópica 
Nenhuma Porcentagem de 

histerectomias 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

0 48 (96) 50 (100) 50 (100) 50 (100) 

< 25 - - - - 

26 – 50 - - - - 

51 – 99 - - - - 

100 2 (4) - - - 

 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

 

Tabela 15 – Apêndice - Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia tópica nas 
histerectomias (técnica abdominal) nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Região brasileira Porcentagem de utilização 

de antibioticoprofilaxia 

tópica 
Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 27 (87,1) 11 (100,0) 

< 25 - 4 (12,9) - 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p= 0,271) 
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Gráfico 6 – Apêndice - Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia tópica nas histerectomias 

(técnica abdominal) nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do 
Brasil em 2003, segundo critério regional. 
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Tabela 16 – Apêndice - Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia sistêmica e tópica 
nas histerectomias (técnica abdominal) nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Região brasileira Porcentagem de utilização 

de antibioticoprofilaxia  

sistêmica e tópica 

Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 28 (90,3) 11 (100,0) 

< 25 - 3 (9,7)   - 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,383) 

 

 

 

Tabela 17 – Apêndice - Porcentagem de não-utilização de antibioticoprofilaxia nas 
histerectomias (técnica abdominal) nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Região brasileira Porcentagem de 

utilização de nenhuma 

antibioticoprofilaxia 
Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 30 (96,8) 11 (100,0) 

26 – 50  1 (3,2)  

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,736) 
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Tabela 18 – Apêndice - Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia tópica nas 
histerectomias vaginais nos Serviços de Residência Médica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Brasil em 2003. 

 

Região brasileira Porcentagem de utilização 

de antibioticoprofilaxia 

tópica 
Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 27 (87,1) 11 (100,0) 

< 25 - 4 (12,9) - 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,271) 

 

 

 

Tabela 19 – Apêndice - Porcentagem de utilização de antibioticoprofilaxia sistêmica e tópica 
nas histerectomias (técnica vaginal) nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Região brasileira Porcentagem de 

utilização de 

antibioticoprofilaxia 

sistêmica e tópica 

Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 27 (87,1) 11 (100,0) 

< 25 - 3 (9,7) - 

100 - 1 (3,2) - 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,271) 
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Tabela 20 – Apêndice - Porcentagem de não-realização de antibioticoprofilaxia tópica nas 
histerectomias (técnica vaginal) nos Serviços de Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia do Brasil em 2003, segundo critério regional. 

 

Região brasileira Porcentagem de 

utilização de nenhuma 

antibioticoprofilaxia 
Sul Sudeste outras 

 n (%) n (%) n (%) 

0 8 (100,0) 30 (96,8) 11 (100,0) 

26 – 50 - 1 (3,2) - 

Total 8 (100,0) 31 (100,0) 11 (100,0) 

 

Teste de Kruskal-Wallis (p = 0,736) 
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