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Objetivo: Avaliar a taxa de complicações e de conversão para laparotomia em 

pacientes submetidas à videolaparoscopia para ressecção segmentar colorretal por 

endometriose profunda com comprometimento intestinal, operadas pelo mesmo 

cirurgião em um período de 05 anos. 

Material e Métodos:  Realizada análise retrospectiva de 306 prontuários de 

pacientes submetidas à videolaparoscopia por endometriose no período entre janeiro 

de 2009 a dezembro de 2013. Foram avaliados: os achados cirúrgicos de acordo com 

a localização da endometriose; taxa de conversão cirúrgica para 

laparotomia;  presença de complicações no pós operatório das pacientes submetidas 

à ressecção segmentar colorretal e a média de idade das mesmas. 

Resultados: Das 306 pacientes, 156 (51%) apresentavam a doença em ovário e 

peritôneo, 104 (34%) em peritôneo e 46 (15%) em intestino com lesão atingindo a 

camada muscular e/ou mucosa. Estas últimas foram submetidas a ressecção 

segmentar colorretal e apresentavam uma média de idade de 33 anos, variando de 

25 a 42 anos. Nas cirurgias de ressecção colorretal houveram apenas 02 (4,3%) 

casos de complicações maiores descritos, tratando-se de um caso de fistula reto 

vaginal no ano de 2009 e um caso em que houve necessidade de conversão para 

laparotomia (taxa de conversão de 2,17%) que apresentou deiscência da anastomose 

no pós operatório com reabordagem cirúrgica para realização de colostomia, no ano 

de 2010. 

Conclusão:  O estudo atual revelou baixa taxa de complicações maiores no pós 

operatórias quando comparada aos dados da literatura onde foram encontradas taxas 

variando entre 6,3% (Marpeau et al., 2004) e 12,9 % (Boileau et al., 2012), sendo 

as mais citadas as fístulas vesicais, intestinais e estenose da anastomose intestinal. 

Em relação à conversão para laparotomia, a taxa encontrada também apresentou 

resultado satisfatório quando comparada às relatadas por Darai et al., 2007 e 

Marpeau et al., 2014 que apresentaram conversão de 7,8% e 12,5% 

respectivamente. Assim, apesar dos estudos mostrarem um maior potencial de 

morbidade na cirurgia de resseção segmentar colorretal por endometriose, os 

resultados encontrados no atual estudo tem mostrado que a endometriose intestinal 

pode ser abordada com sucesso e está associada a baixas taxas de complicação e 

morbidade. 
 


