
REVISÃO

Resumo A hemorragia pós-parto é uma complicação presente em mais de 18% 

dos nascimentos e é responsável por cerca de 25 a 30% das mortes maternas no mundo. Nas últimas décadas, 

várias técnicas conservadoras visando o controle hemorrágico no período pós-parto têm sido relatadas, com 

destaque para as ligaduras vasculares, suturas uterinas compressivas, embolização arterial, balões intrauterinos 

e a interrupção do ato operatório com laparostomia, empacotamento pélvico e posterior abordagem cirúrgica. 

O presente artigo apresenta uma revisão das suturas uterinas compressivas, com destaque para a cronologia 

de criação das técnicas de execução, e as publicações em periódicos. São descritas as suturas de Schnarwyler, 

B-Lynch, Cho, Hayman, Bhal, Pereira, Ouabha, Hackethal, Meydanli, Marasinghe-Condous, Matsubara-Yano, 

Zheng e a técnica de Halder. Foram detalhadas também as indicações, as técnicas associadas e as complicações.

Abstract Postpartum hemorrhage is present in over 18% of births and accounts for 

25 to 30% of maternal deaths worldwide. In the last decades, several conservative techniques direct at controlling 

hemorrhage in the postpartum period have been reported, principally vascular ligatures, uterine compression 

sutures, arterial embolization, intrauterine balloons and surgery interruption with laparostomy, pelvic packing 

and subsequent surgical intervention. This article presents a review of uterine compression sutures, especially 

the chronology of creation of the execution techniques and publications in journals. Schnarwyler, B-Lynch, Cho, 

Hayman, Bhal, Pereira, Ouabha, Hackethal, Meydanli, Marasinghe-Condous, Matsubara-Yano, Zheng and Halder 

sutures were reviewed. Indications, associated techniques and complications were also detailed.

Álvaro Luiz Lage Alves1

Lucas Barbosa da Silva2

Victor Hugo Melo3

Palavras-chave
Hemorragia pós-parto

Histerectomia
Complicações do trabalho de parto

Mortalidade materna

Keywords
Postpartum hemorrhage

Hysterectomy
Obstetric labor complications

Maternal mortality

Estudo realizado na Faculdade Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil.
1Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Professor Assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) – Belo Horizonte (MG), Brasil. 
2Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Ginecologista do Hospital das Clínicas da UFMG – Belo Horizonte (MG), Brasil. 
3Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Professor do Programa de Pós-graduação em Saúde da Mulher da Faculdade de Medicina da 
UFMG – Belo Horizonte (MG), Brasil.
Endereço para correspondência: Álvaro Luiz Lage Alves – Rua Caraça, 507 / 400 – Serra – CEP: 30220-260 – Belo Horizonte (MG), Brasil – 
E-mail: alvarolalves@task.com.br
Conflito de interesses: não há.

Uso de suturas uterinas 
compressivas na hemorragia pós-parto

Use of uterine compression sutures in postpartum hemorrhage



Alves ALL,Silva LB,Melo VH

266 FEMINA |  Novembro/Dezembro 2014 | vol 42 | nº 6

Introdução

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma complicação presente 

em mais de 18% dos nascimentos e é responsável por cerca de 

25 a 30% das mortes maternas1 (D). É conceituada como uma 

perda sanguínea superior a 500 mL no parto vaginal ou a 1 L na 

cesárea. A atonia uterina é a etiologia em 75 a 90% dos casos. 

A taxa de óbitos nos países em desenvolvimento é estimada em 

1 para 1.000 nascimentos2 (B). 

O controle da HPP deve ser efetuado por uma sucessão de 

procedimentos farmacológicos e cirúrgicos antes de se recor-

rer à histerectomia. Várias técnicas conservadoras têm sido 

relatadas, com destaque para as ligaduras vasculares, suturas 

uterinas compressivas, embolização arterial, balões intraute-

rinos e a interrupção do ato operatório, efetuada através da 

laparostomia associada ao empacotamento pélvico e posterior 

abordagem cirúrgica3 (C).

Diante de instabilidade hemodinâmica ou da falha no 

controle hemorrágico com massagem uterina, uterotônicos, 

balões intrauterinos ou embolização arterial, as abordagens 

cirúrgicas se encontram indicadas. Nas últimas décadas as 

suturas uterinas compressivas passaram a integrar o arsenal 

terapêutico conservador para o controle da HPP  observando-se 

o surgimento de diversas técnicas. Entretanto, ainda não existe 

consenso quanto à melhor estratégia. Por serem técnicas no-

vas, os dados relativos à segurança ainda são limitados4 (B). 

O presente artigo apresenta uma revisão das suturas uterinas 

compressivas, com destaque para as técnicas de execução e as 

cronologias de invenção e publicações. 

Metodologia

Foi realizada uma busca bibliográfi ca utilizando a base 

de dados MEDLINE, disponibilizada pelo PubMed, e a 

base de dados Cochrane. O termo selecionado para busca em 

português foi “sutura uterina compressiva” com descritor 

correspondente em inglês “uterine compression sutures”. Foram 

encontrados 90 artigos publicados em periódicos científi cos. 

Adicionalmente, foram realizadas consultas em sites de 

colégios de especialistas, em anais de eventos científi cos e 

na Internet, em busca de outros documentos, guidelines e de 

inquéritos confi denciais, o que resultou na aquisição de mais 2 

documentos adicionais, totalizando 92 divulgações científi cas. 

A busca das melhores evidências científi cas disponíveis foi 

realizada entre essas publicações, que ocorreram entre 2005 

e 2013, e que foram classifi cadas de acordo com seu nível e 

grau de recomendação. 

A seleção inicial dessas publicações foi realizada com base 

em seus títulos e resumos e, quando relacionados ao assunto, 

buscou-se o texto completo. Deu-se prioridade às mais recentes, 

aquelas com o maior nível de evidência, as revisões narrativas 

e os consensos de sociedades médicas baseados em evidências. 

Alguns artigos mais antigos foram mantidos, devido à sua re-

levância para o tema. Para a presente revisão foram selecionadas 

50 publicações.

Descrição dos tipos de suturas
uterinas compressivas mais utilizadas
na hemorragia pós-parto

Sutura de Schnarwyler

A primeira técnica de sutura uterina compressiva foi relata-

da em 1996 por Schnarwyler et al. em Zurique, na Suíça5 (C). 

Aplicando várias suturas invertidas no fundo uterino, eles 

evitaram a histerectomia em uma paciente com atonia uterina 

grave (Figura 1). 

Figura 1 - Sutura uterina compressiva de Schnarwyler. Ilustração 
de Felipe Lage Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling
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Sutura de B-Lynch

Em 1997, Cristopher B-Lynch descreveu sua técnica, que 

se apresenta hoje como a mais popular e com maior acúmulo 

de publicações6,7 (C,B). Sua efi cácia tem sido exaustivamente 

comprovada por meio de estudos de séries de casos e observa-

cionais8 (B).

A técnica preconiza a exteriorização uterina seguida de 

compressão bimanual, no intuito de prever o sucesso da 

sutura através da observação simultânea do sangramento. 

Inclui também a execução de histerotomia segmentar trans-

versa para retirada dos coágulos e facilitação da aplicação 

da sutura. A parede anterior é transfixada 3 cm abaixo da 

borda inferior da histerotomia, a 3 cm da margem lateral 

direita do útero e emerge 3 cm acima da borda superior 

da histerotomia, a 4 cm da margem lateral direita uterina. 

O fio percorre externamente o corpo do útero, no sentido 

longitudinal, e passa a aproximadamente 3 a 4 cm do corno 

uterino direito. Na face posterior, o fio desce longitudi-

nalmente até o nível da histerotomia. A parede posterior é 

transfixada do lado direito para o esquerdo. O fio sobe pela 

face posterior esquerda do útero, percorre externamente 

o trajeto inverso ao do lado direito, contorna 3 a 4 cm do 

corno uterino esquerdo e desce longitudinalmente à face 

anterior. No sentido inverso, a parede anterior é novamente 

transfixada 3 cm acima da borda superior da histerotomia, a 

4 cm da margem lateral esquerda do útero, e emerge 3 cm 

abaixo da borda inferior da histerotomia, a 3 cm da margem 

lateral esquerda do útero. A compressão bimanual deve ser 

mantida durante todas as etapas. A sutura é finalizada com 

um nó duplo seguido de dois nós simples e histerorrafia 

(Figuras 2 e 3)6 (C). A recomendação é para uso do fio 

 Monocryl® 1 (polyglecaprone 25) montado em agulha ma-

nual cilíndrica de 70 mm, fabricado especificamente para o 

procedimento, e cujo perfil de absorção é de 60% da força 

original após 7 dias, 20% após 14 dias, 0% após 21 dias e 

absorção máxima entre 90 e 210 dias9 (C).

Para pacientes com placenta prévia, recomenda-se a apli-

cação independente de pontos em fi gura de oito ou de pontos 

transversos no segmento uterino baixo. Esses pontos devem ser 

aplicados no compartimento anterior, no posterior ou em ambos, 

a depender da locação placentária6 (C).

O princípio da sutura de B-Lynch é o mesmo da massagem 

uterina, pois promove o dobramento das paredes uterinas em 

direção ao segmento uterino, sem atravessá-las no sentido 

anteroposterior9 (C).

Um número elevado de pequenas séries de casos foi 

publicado, sendo a atonia uterina a etiologia da maio-

ria7,10  (B,C). As maiores séries são as de Elhassan et  al. 

com 37 casos e a de Enriquez et al. com 150 casos11,12 (C). 

Também já foram divulgadas várias pequenas séries em que 

a sutura foi aplicada para o controle hemorrágico oriundo 

de placentas prévias e/ou de acretismo placentário nos seus 

diversos graus7 (B).

Sutura de Cho 

Inclui a inserção de múltiplos quadrados hemostáticos 

utilizando uma agulha reta. A proposta é aproximar as paredes 

uterinas, comprimindo-as até que nenhum espaço seja deixado 

nos locais de sangramento intenso. Cada quadrado é construído 

pela aplicação de um ponto que atravessa a parede uterina in-

teira, da serosa da parede anterior à serosa da parede posterior. 

Outro ponto é sucessivamente aplicado 2 a 3 cm lateralmente 

Figura 2 - Técnica de aplicação da sutura uterina compressiva de B-Lynch. Visões anterior e posterior do útero. Ilustração de Felipe 
Lage Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling



Alves ALL,Silva LB,Melo VH

268 FEMINA |  Novembro/Dezembro 2014 | vol 42 | nº 6

e acima ou abaixo do primeiro, e toda parede uterina é nova-

mente transfi xada, da face posterior para a anterior. Esse passo é 

repetido mais duas vezes fazendo com que os pontos adquiram 

a fi gura de um quadrado. Para atonia uterina, quatro a cinco 

quadrados são colocados uniformemente, do fundo ao segmento 

uterino (Figura 4). No acretismo, os quadrados são aplicados 

nas duas ou três áreas mais hemorrágicas do local de implan-

tação placentária. Na placenta prévia, a bexiga é rebatida e os 

quadrados aproximam as paredes do segmento uterino. Como 

os quadrados são inseridos apenas nas áreas de sangramento 

importante, a cavidade uterina não é completamente obliterada, 

propiciando drenagem sanguínea13 (C). 

A série de casos incluiu 23 pacientes com HPP em cesáreas, 

tratadas com 100% de sucesso. Todas tiveram retorno menstrual 

fi siológico, seis apresentaram histeroscopias ou histerosalpingo-

grafi as de seguimento inalteradas e quatro engravidaram13 (C). 

Em uma série de 539 casos de HPP, Palacios-Jaraquemada 

encontrou efi cácia de 100% da sutura de Cho no controle da 

hemorragia proveniente do colo uterino e/ou no terço superior 

da vagina. Adaptada para o trato genital baixo, a técnica foi 

efetuada pela via abdomino-pélvica em 289 pacientes da série, 

apresentou tempo de realização entre 5 e 10 minutos, obteve 

excelente efi cácia no controle hemorrágico (92,7%) e foi consi-

derada de difi culdade média (Figura 5). Apresentou exigência 

de agulha específi ca e abertura do peritônio vesico-uterino 

Ligamento redondo Tuba uterina

Histerorra�a

Figura 3 - Aspecto fi nal da sutura uterina compressiva de 
B-Lynch. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Artéria ovariana

Artéria uterina

Ureter

Artéria vaginal

Corpo uterino

Vagina

Figura 4 - Sutura uterina compressiva de Cho. Ilustração de 
Felipe Lage Starling (autorizada).

Figura 5 - Sutura uterina compressiva de Cho no colo uterino e terço 
superior da vagina. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling

© Ilustração: Felipe L. Starling © Ilustração: Felipe L. Starling
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como manobra adicional. Ele concluiu que a sutura de Cho é 

simples e efetiva para o controle hemorrágico proveniente do 

trato genital baixo14 (C).

Hwu et al. simplifi caram a técnica de Cho propondo a aplicação 

de suturas verticais simples, com apenas um ponto ao invés de 

quatro (Figura 6). Indicaram a técnica para hemorragia proveniente 

do segmento uterino baixo e descreveram uma série de 14 casos 

de placenta prévia (um com acretismo associado) em que foram 

aplicadas duas suturas paralelas verticais no segmento uterino baixo, 

comprimindo as paredes anterior e posterior entre si. Houve sucesso 

total no controle hemorrágico, não foram observadas complicações 

e todas as pacientes tiveram retorno menstrual fi siológico15 (C).

Sutura de Hayman

Foi descrita para o controle da HPP secundária a placentas 

prévias aderentes. Utilizando uma agulha reta, duas ou mais suturas 

em “braço simples” são inseridas da parede uterina anterior para 

a posterior, sem exigência de histerotomia. O local de entrada 

dos pontos deve ser logo acima da refl exão vesical, 3 cm abaixo 

do local de realização da histerotomia e 2 cm medial da borda do 

segmento uterino. Se necessário, dois pontos istmo-cervicais em U 

são inseridos para controlar o sangramento proveniente do segmento 

baixo e/ou do colo uterino (Figura 7). Para propiciar drenagem 

sanguínea, duas pinças arteriais fechadas podem ser inseridas 

entre as margens mediais das duas suturas istmo-cervicais16 (C).

As séries de casos publicadas são pequenas. A de Hayman et al. 

incluiu três casos tratados com sucesso16 (C). A série de Mukherjee 

e Biswas incluiu sete casos e demonstrou a versatilidade da técnica. 

Em cinco pacientes com atonia uterina foram aplicados apenas 

os braços simples. Em uma paciente com placenta prévia, apenas 

a aposição istmo-cervical foi executada. No outro caso foram 

aplicadas a sutura istmo-cervical e os braços simples17 (C).

Sutura de Bhal 

Na técnica de Bhal, duas alças são construídas com fi os indepen-

dentes e unidas com dois nós efetuados na margem anteroinferior 

Parede anterior do 
segmento uterino

Parede posterior do 
segmento uterino

Figura 6 - Sutura uterina compressiva de Cho modifi cada por Hwu et al. para hemorragia proveniente do segmento uterino baixo15. 
Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Figura 7 - Aspecto fi nal da sutura uterina compressiva de 
Hayman. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Artéria 
ovariana

Artéria 
uterina

Ureter

Artéria vaginal
Vagina

Suturas horizontais
cérvico-istmicas

Sutura vertical passada da 
superfície anterior do útero 
para a posterior e amarrada
 com nó triplo

Corpo uterino

© Ilustração: Felipe L. Starling

© Ilustração: Felipe L. Starling
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do segmento uterino (Figura 8). A série original incluiu 11 casos 

de HPP em cesarianas. A sutura falhou em apenas um caso e foi 

comentado que a aplicação de duas alças não produz diferença na 

efi cácia em relação ao procedimento de B-Lynch18 (C).

Sutura de Pereira

Inclui suturas transversas e longitudinais aplicadas envolvendo 

o útero. Os pontos são executados sucessivamente na serosa e 

no miométrio subseroso, sem penetração na cavidade uterina. 

Inicialmente, são aplicadas duas ou três suturas circulares trans-

versas. Cada sutura transversa inicia na face anterior do útero, 

cruza o ligamento largo em direção à face posterior e retorna 

no lado oposto para ser amarrada na face anterior  (Figura 9). 

A combinação de várias suturas adicionais, longitudinais

e/ou transversas, propicia o colapso dos ramos ascendentes das 

artérias uterinas e uma distribuição uniforme da pressão no 

útero. Pelo fato dos pontos não penetrarem a cavidade uterina, 

o risco de infecção se encontra supostamente reduzido. Uma 

vez que as apreensões são pequenas, outra possível vantagem é 

a redução da probabilidade de aprisionamento intestinal e de 

aderência omental ao útero com sua involução19 (C).

A série de casos original incluiu sete nulíparas com atonia 

uterina, seis após cesáreas e uma após parto vaginal cujo trata-

mento pela técnica atingiu 100% de efi cácia19 (C).

Sutura de Ouabha 

Na técnica de Ouabha quatro suturas são aplicadas, sendo uma 

transversa no corpo uterino, uma transversa no segmento baixo 

e uma oblíqua próxima de cada corno uterino (Figura 10)20 (C).

A série de casos original incluiu 20 pacientes com atonia 

uterina não responsiva à terapia farmacológica. A taxa de sucesso 

Esquerdo

Visão Anterior

Direito

Linha pontilhada 
indica a extensão 
da satura 
posteriormente

Visão anterior

Figura 8 - Sutura uterina compressiva de Bhal. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Figura 9 - Sutura uterina compressiva de Pereira. Ilustração de 
Felipe Lage Starling (autorizada).

Suturas 
longitudinais

Suturas 
transversas

Passagem da agulha na 
serosa e no miométrio sem
penetração na cavidade uterina

foi de 95%, não ocorreram complicações, todas tiveram retorno 

fi siológico do fl uxo menstrual e 75% das que tentaram conceber 

pariram fetos a termo20 (C).

Sutura de Hackethal 

Na técnica de Hackethal são aplicados 6 a 16 pontos simples 

em U interrompidos (Figura 11)21 (C). Os pontos são inseridos 

desde o fundo até o colo uterino, executados através de passagem 

da agulha da parede uterina anterior para a posterior seguida de 

retorno à anterior, e fi nalizados com nós duplos.

A série de casos original incluiu sete pacientes tratadas com 

sucesso por HPP após cesarianas. O padrão menstrual retornou 

© Ilustração: Felipe L. Starling

© Ilustração: Felipe L. Starling
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ao normal nas cinco pacientes acompanhadas e não foram re-

gistradas morbidades cirúrgicas21 (C).

Sutura de Meydanli

A sutura de Meydanli comprime as paredes uterinas entre 

si através de passagens do fi o da face uterina anterior para a 

posterior e vice-versa, tanto no segmento baixo como na porção 

superior do corpo uterino. O útero é transfi xado em quatro pontos 

(Figura 12). A parede anterior é transfi xada a 3 cm abaixo da 

histerotomia, a 3 cm da margem lateral direita do útero e emerge 

na face posterior na mesma altura. O fi o percorre externamente 

a face posterior do útero, no sentido longitudinal, e transfi xa 

a porção superior do corpo uterino, da face posterior para a 

anterior. No lado contralateral e na mesma altura, o corpo do 

útero é novamente transfi xado no sentido inverso. O fi o percorre 

externamente a face posterior uterina e transfi xa o segmento 

baixo da face posterior para a anterior, nas mesmas distâncias 

do lado contralateral. A sutura é fi nalizada através da tração das 

extremidades do fi o e aplicação do nó22 (C).

A série de casos de Meydanli et al. incluiu sete casos de 

HPP por acretismo placentário, com taxa de sucesso de 85% 

no controle hemorrágico22 (C).

Figura 10 - Sutura uterina compressiva de Ouabha. Ilustração 
de Felipe Lage Starling (autorizada).

Suturas oblíquas 
próximas aos 
cornos uterinos

Suturas transversas 
abaixo e acima da 
histerorra�a

Figura 11 - Sutura uterina compressiva de Hackethal. Ilustração 
de Felipe Lage Starling (autorizada).

Suturas em U interrompidas

Visão Anterior Visão Posterior Visão Final

Figura 12 - Sutura uterina compressiva de Meydanli. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling
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Figura 13 - Sutura uterina compressiva de Marasinghe-Condous. Visões anteriores do útero ao início e durante a aplicação da sutura 
e o aspecto fi nal da técnica. Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Figura 14 - Sutura uterina compressiva de Matsubara-Yano. 
Ilustração de Felipe Lage Starling (autorizada).

Sutura de Marasinghe-Condous

Essa sutura é executada com dois fi os separados sem realiza-

ção obrigatória de histerotomia. A técnica oblitera a cavidade 

uterina através da aposição das paredes uterinas. Na intenção de 

impedir o deslizamento lateral da sutura, cada fi o é ancorado a 

cerca de 4 a 5 cm do fundo uterino (Figura 13).

A maior série de casos incluiu 17 pacientes com atonia ute-

rina, cuja taxa de sucesso no controle hemorrágico foi de 76%. 

O acompanhamento de dez delas revelou retorno inalterado dos 

ciclos menstruais e duas gestações subsequentes23 (C).

Sutura de Matsubara-Yano

Na sutura de Matsubara-Yano, cinco alças simples são apli-

cadas, sendo três no sentido longitudinal e duas no transversal. 

Todas as alças são ancoradas e promovem a aposição das paredes 

uterinas, obliterando a cavidade uterina. As alças transversas são 

aplicadas externamente às extremidades das alças longitudinais, 

envolvendo-as (Figura 14). 

Essa sutura foi descrita para o tratamento da atonia uterina, 

na prevenção da recorrência de inversão uterina e em associação 

ao balão intrauterino24,25 (C,D). A série de Matsubara incluiu 

sete casos de atonia uterina em cesáreas com taxa de sucesso 

do tratamento de 100%24 (C). Outra publicação de Matsubara 

e Yano incluiu duas pacientes com inversão uterina, sete com 

atonia e duas com placenta prévia, também com taxa máxima 

de sucesso no controle hemorrágico26 (C).

Sutura de Zheng

Essa técnica inclui duas alças que são duplamente aplicadas 

e não promove justaposição das paredes uterinas. A sutura é 

iniciada com entrada anterior da agulha 2 cm abaixo do nível da 

histerotomia e saída 2 cm acima, a 3 cm medial da borda lateral 

direita do útero. O fi o percorre externamente a face anterior di-

reita do útero, em direção superior, e uma ancoragem de 2 cm 

de extensão é aplicada no fundo uterino, a 4 cm medial da borda 

lateral direita uterina. A aplicação prossegue com o fi o percorrendo 

externamente a face posterior uterina, em direção inferior. Uma 

nova passagem de 3 cm de extensão é aplicada na parede posterior 

do segmento baixo, a 2 cm medial da borda lateral direita uterina. 

As passagens da agulha não penetram a cavidade uterina, porém 

envolvem toda a espessura das paredes. As duas extremidades do 

fi o são fi rmemente amarradas sobre o fundo uterino e uma alça 

idêntica é aplicada no lado esquerdo (Figura 15). Compressão 

bimanual do útero deve ser efetuada durante toda a execução da 

técnica e a histerotomia pode ser dispensada27 (C). 

© Ilustração: Felipe L. Starling
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A série de Zheng et al. incluiu nove casos de atonia uteri-

na. A taxa de sucesso no controle hemorrágico foi de 100% e 

eventos isquêmicos não foram observados dentro de 18 meses 

de seguimento27 (C). 

Indicações das suturas uterinas compressivas

A principal indicação das suturas uterinas compressivas é o 

controle hemorrágico da atonia uterina não responsiva aos mé-

todos mais conservadores. Outras indicações são placenta prévia 

e acretismo placentário, etiologias frequentemente associadas7 

(B). As suturas de Matsubara-Yano e Hayman foram também 

aplicadas para a profi laxia de recorrência de inversão uterina, logo 

após a reposição do útero com a manobra de Hutington26,28 (C). 

Suturas compressivas também já foram utilizadas com sucesso 

no controle da hemorragia da primeira metade da gestação, 

secundárias à perfuração uterina, sepse e coagulopatia29 (C). 

El-Hamamy e B-Lynch também recomendaram a aplicação 

profi lática diante de placentas prévias e acretismo placentário 

e aconselharam a oferta de explicações sobre os benefícios e os 

riscos do procedimento nessas situações e a prévia aquisição de 

consentimento informado30 (B).

O guideline do Colégio Americano de Obstetras e Gineco-

logistas (ACOG) para HPP reporta que a técnica de B-Lynch 

é um novo procedimento para a interrupção do sangramento 

excessivo oriundo de atonia uterina31 (D). O Inquérito Confi den-

cial em Mortes Maternas do Reino Unido recomendou a sutura 

de B-Lynch para o manejo do sangramento oriundo de placenta 

prévia e o treinamento formal para essa técnica32 (D). O guideline 

do Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas (RCOG) para 

HPP recomenda essa sutura para o manejo cirúrgico dos casos 

de placenta prévia e acretismo placentário33 (D).

Associação de suturas uterinas
compressivas a outras técnicas

Ainda persistem dúvidas se as suturas uterinas compressivas 

combinadas à embolização, ligaduras vasculares ou balão intrau-

terino elevam a efi cácia terapêutica. Os relatos não especifi caram 

a sequência dos diferentes procedimentos. O espectro varia desde 

a aplicação profi lática e concomitante das técnicas até a adoção 

sequencial de diferentes técnicas após falha parcial da primeira4 (B). 

A embolização das artérias uterinas foi associada com sucesso 

às suturas uterinas compressivas34 (C).

As ligaduras vasculares associadas incluem as das artérias uterinas 

e/ou hipogástricas e as plicaturas dos ligamentos redondo, útero-

-ovariano e infundíbulo-pélvico35 (D). Um exemplo é a técnica de 

Halder, que associa ligadura bilateral dos ramos ascendentes das 

artérias uterinas e sutura compressiva bilateral36 (C). Nessa técnica, 

a passagem do fi o cirúrgico ocorre por completo na musculatura 

do fundo uterino, anulando o deslizamento das alças (Figura 16). 

As séries publicadas variaram de 8 a 15 casos37,38 (C). Entretanto, 

em revisão sistemática de suturas uterinas compressivas, Foto-

poulou e Dudenhausen comentaram que quando as suturas são 

combinadas a ligaduras vasculares parece existir uma tendência 

maior a complicações isquêmicas e infl amatórias4 (B).

As suturas uterinas compressivas associadas a balões intraute-

rinos se intitulam técnica do “sanduíche uterino”. As publicações 

relatam, principalmente, aplicação das suturas de B-Lynch e de 

Hayman, com taxas de até 100% de sucesso39,40 (C). Devido à 

compressão efetuada pela sutura, a quantidade de solução sa-

lina infundida no balão deve ser inferior à habitual. O volume 

infundido variou muito entre as publicações (70 a 300 mL) e os 

casos complicados por necrose uterina reforçam a necessidade 

dessa defi nição40,41 (C).

Figura 15 - Sutura uterina compressiva de Zheng. Passos para aplicação e aspecto fi nal da técnica. Ilustração de Felipe Lage 
Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling
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Complicações das
suturas uterinas compressivas

Parece existir uma tendência maior a complicações relacionadas 

à isquemia e infl amação nas suturas uterinas compressivas combi-

nadas a ligaduras vasculares4 (B). As principais complicações são 

piométrio, necrose uterina isquêmica, erosão da sutura com per-

sistência de sulcos na parede uterina, aderências pélvicas, sinéquias 

intrauterinas, obstrução do fl uxo menstrual, risco de obstrução 

intestinal e rotura uterina em gestações subsequentes9,42-46 (C). 

Uma revisão de 29 publicações concluiu que as sinéquias 

intrauterinas são a principal complicação e recomendou o registro 

detalhado da sutura efetuada, o acompanhamento das pacientes 

com exames de imagem e histeroscopia e a cesariana como via 

de escolha nos partos subsequentes47 (B).

Aparentemente, as complicações se associam mais à aplicação 

incorreta das técnicas ou ao uso indevido de fi os não absorvíveis 

ou de absorção lenta. Já as complicações infecciosas e as siné-

quias com subsequente infertilidade parecem se relacionar mais 

às técnicas oclusivas8,9,43 (B,C,C). Entretanto, injúria de órgãos 

adjacentes ou mortes relacionadas a suturas compressivas ainda 

não foram relatadas4,8,9 (B,B,C).

Discussão

HPP grave e resistente a tratamento médico conservador 

é a maior causa mundial de histerectomia periparto, mesmo 

em mulheres jovens com um desejo real de fertilidade futura. 

Sua incidência está aumentando devido ao avanço da idade das 

gestantes, da elevação do peso médio fetal, do aumento das 

taxas de cesáreas, do acretismo placentário e da gemelaridade 

vinculada ao sucesso das técnicas de fertilização48 (B).

Agravando o cenário, o aumento do número de mortes por 

essa etiologia se relaciona a recentes mudanças no processo de 

formação médica. A redução do treinamento obstétrico em prol 

da tendência à subespecialização faz com que residentes com 

interesse especial em obstetrícia não necessariamente adquiram 

alto desenvolvimento nas habilidades cirúrgicas. Além disso, 

as terapias não são adotadas uniformemente, mesmo diante da 

disponibilidade de guidelines. Sendo assim, é necessário disseminar 

informações sobre a taxa de sucesso das terapias inovadoras para 

o controle da HPP, promover a adoção de protocolos robustos 

com consenso entre os profi ssionais e especialistas, oferecer 

treinamento intenso nas habilidades específi cas e difundir as 

estratégias já desenvolvidas que utilizam metodologias ativas 

para o aprimoramento das competências na abordagem siste-

mática da HPP7,32,49 (B,D,B).

As suturas uterinas compressivas são mais fáceis do que as 

demais técnicas utilizadas no controle da HPP, tais como his-

terectomia e ligadura das artérias hipogástricas. Apresentam a 

vantagem de apresentar menor risco de lesão vascular e ureteral 

e não se associam a impactos signifi cativamente negativos na 

fertilidade ou nos resultados fetais e maternos de futuras ges-

tações4,8 (B).

O mecanismo básico de controle hemorrágico das suturas 

é a compressão mecânica no seio vascular uterino sem oclusão 

simultânea das artérias uterinas. Analisando a heterogenei-

dade das técnicas, o que muda é a fi gura na qual a sutura é 

aplicada, o número de conjuntos de suturas longitudinais e/

ou transversas e se a cavidade uterina é ou não penetrada e/

ou ocluída4 (B).

Para a execução das técnicas devem ser utilizados fios 

absorvíveis. Os de absorção tardia (poligalactina – Vicryl®, 

polidioxanona – PDS II®) são menos desejáveis do que o 

poliglecaprone (Monocryl®). Esse, por ser de absorção mais 

rápida, tem provado ser ideal para a proposta das suturas7 

(B). Cautela se encontra recomendada quando as suturas 

são associadas a ligaduras vasculares, uma vez que parece 

existir um risco potencial de necrose isquêmica uterina e 

inflamação4 (B). Como algumas complicações parecem se 

associar à oclusão da cavidade uterina, estratégias de dre-

nagem sanguínea, tais como inserção de pinças no canal 

cervical, são recomendadas nas suturas que atravessam o 

útero no sentido anteroposterior8 (B).

A efi cácia para todas as suturas tem sido estimada em 

91,7%, com pequena variação entre as mesmas8,50 (B). A su-

    Sutura 
compressiva

Ligadura da 
artéria uterina

Figura 16 - Técnica de Halder. Ligadura bilateral das artérias 
uterinas e sutura compressiva uterina. Ilustração de Felipe Lage 
Starling (autorizada).

© Ilustração: Felipe L. Starling
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Conclusões
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