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Ponto de AncorAgem de fixAção distAl corPorAl 
(distAl corPorAl Anchoring stitch): técnicA 
PArA trAtAr A extrusão lAterAl eminente e o 
cruzAmento distAl de Próteses PeniAnAs
Distal Corporal Anchoring Stitch: A Technique to Address Distal Corporal Crossovers and Impending Lateral Extrusions of a Penile Prosthesis.
J Sex Med. 2017 Jun;14(6):767-773. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.04.669

gabriele Antonini 1, gian maria busetto 2, Francesco Del giudice 1, matteo Ferro 3, benjamin 
i. Chung 4, Simon L. Conti 4, Alfredo Suarez Sarmiento 5, Arianna Pacchiarotti 6, 
Ettore De berardinis 1, and Paul E. Perito 5

1 Department of Urology, Sapienza University of Rome, Rome, Italy; 2 Department of Urology, Sapienza University of 
Rome, Rome, Italy; 3 Department of Urology, Milan European Oncology Institute (IEO), Milan, Italy; 4 Department of 
Urology, Stanford University Medical Center, Stanford, CA, USA;      5 Miami Urology Specialists, FL, USA; 6 Department of 
Urology, Rome San Filippo Neri Hospital, Italy

resumo:

Este e um estudo retrospectivo de uma técnica cirúrgica definida como:  Ponto de Ancoragem de fixação 
Distal Corporal (Distal Corporal Anchoring  Stitch). 
Foi descrita para tratar 53 pacientes submetidos ao implante de prótese peniana inflável de três volumes 
que evoluíram com extrusão lateral eminente e/ou cruzamento distal.
Dos 53 pacientes estudados, 39(73.5%) apresentaram extrusão lateral eminente, 9 (16.9%) cruzamento 
distal não identificados, inicialmente, e 5(9.4%) cruzamento distal de evolução tardia.
A idade média dos pacientes foi de 61.3 anos e o tempo médio entre a cirurgia de implante protético e a 
revisão cirúrgica corretiva foi de 4.2 anos. 
A técnica descrita inicia-se com a incisão de 1 cm, longitudinal, lateral e sub-coronal no lado da prótese 
extrusa. Após dissecção da fáscia de Buck incisa se a túnica albugínea onde o cilindro afetado é liberado. 
A pseudo- capsula é incisada e um novo trajeto é propriamente criado. Assim,  um fio absorvível  4-0 
passado na extremidade distal da prótese, é amarrado no corpo cavernoso no meio da hemi-glande ipso-
-lateral por via trans- glanular.
Os resultados cirúrgicos foram satisfatórios na maioria dos pacientes onde 62 % e 19 %, referiram estar 
moderadamente e muitos satisfeitos, respectivamente. 
Somente dois pacientes tiveram recidiva da herniação lateral.
Nenhum paciente apresentou complicações pós operatórias como: infecção, dor, parestesia, anestesia 
ou qualquer sensação alterada na glande.
Desta forma, os autores concluem que a técnica de ancoragem é efetiva,  segura com alto índice de sa-
tisfação e baixa ocorrência de complicações. 
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A revisão cirúrgica nos implante de prótese peniana são mais frequentes na falha mecânica ou infecções. 
Entretanto, a reoperação aumenta o índice de complicações e insatisfação dos pacientes.
Comparativamente as técnicas utilizadas para correção de extrusão distal de prótese peniana esta técnica 
possuem a vantagem de não necessitar de enxertos e utilizar pontos absorvíveis. 
Os resultados cosméticos demonstraram um alto índice de satisfação com baixo risco de complicações e recidiva.

comentÁrio finAl

alister de miranda cará
Diretor do Instituto Anchieta de medicina de 

São José dos Campos, SP
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A seleção dos pacientes foi realizada pelo cirurgião direcionando os casos mais complexos, como curvaturas 
ventrais e secundarias a doença de Peyronie para serem operados somente pela técnica dos 16 nós.
A grande vantagem se refere a não percepção de pontos palpáveis, pelos pacientes, como ocorre com 
relativa frequência pelas técnicas de picatura e incisão. Entretanto, o limite da tecnica se aplica a curvaturas 
penianas laterais de etiologia congênita.

novA técnicA, combinAção de incisão e 
PlicAturA (cPi), PArA correção de curvAturA 
PeniAnA
A new technique, combined plication-incision (CPI), for correction of penile curvature.

Int Braz J Urol. 2017 May 23;43. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0578. [Epub ahead of print]

hamed Abdalla hamed 1, mohamed roiaih 1, Ahmed m. hassanin 1, Adham Ashsm  
Zaazaa 1, mahmoud Fawzi 1

1 Department of Andrology , Faculty of Medicine , Cairo University ,Cairo Egypt

resumo: 

Este é um estudo aberto comparativo entre uma nova técnica para corrigir a curvatura peniana descrita 
como CPI (combinação de Incisão e plicatura) com a técnica dos 16 nós (Gholani e Lue) em 39 pacientes 
portadores de curvatura peniana.
Os pacientes foram divididos em dois grupos (1 & 2). O grupo 1, formado por 18 casos, com curvatura 
peniana lateral e dorsal congênita tratados pela técnica de CPI, e o grupo 2, com 16 pacientes, portadores 
de curvatura ventral congênita e ou adquirida pela doença de Peyronie submetidos a cirurgia de plicatura 
pela técnica dos 16 nós.
A nova técnica de CPI consiste em incisar superficialmente a albugínea em 2 pontos no maior lado convexo 
da curvatura peniana. São passados 4 pontos internos com fio absorvível recobertos por 4 pontos externos 
por fio absorvível (vicryl), externamente.
O resultado cosmético de correção da curvatura peniana foi semelhante entre os dois grupos. Não houve 
diferença estatística com relação as complicações como: dor, hematoma, encurtamento peniano e 
recorrencia da curvatura. Entretanto, no grupo I, 11% dos pacientes permaneceram com curvatura residual 
até 10 graus, comparado com 4.8% do grupo II.
Porém, mais da metade dos pacientes do grupo 2 (57%) apresentavam a percepção palpável de nós, 
superficialmente, enquanto nenhum dos pacientes do grupo 1.
Desta forma, os autores concluem que a técnica de CPI é superior para corrigir a curvatura peniana em casos 
seletivos de curvas laterais e dorsais congênitas, enquanto, a técnica de 16 nós, é reservada para curvaturas 
ventrais e secundarias a doença de Peyronie.

comentÁrio finAl
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O sistema parassimpático (PS) é responsável pela emissão do ejaculado e o simpático (SS), pela expulsão. 
Níveis elevados de TT ou reduzidos de ES, poderiam estimular o PS, o que aceleraria o processo de emissão. 
Então, quanto menor a relação ES/TT, menor será o IELT. A ereção e a ejaculação compartilham os mesmos 
fatores hormonais e neuronais, mas o verdadeiro papel dos andrógenos na EP continua pouco esclarecido.  

níveis de estrAdiol e testosteronA são 
AlterAdos em homens chineses com disfunção 
sexuAl
Levels of estradiol and testosterone are altered in Chinese men with sexual dysfunction
Andrology. 2016 Sep;4(5):932-8. doi: 10.1111/andr.12195. Epub 2016 May 6.

Wu F 1, Chen T 2, mao S 1, jiang h 1, Ding q 1, xu g 1

1 Department of Urology, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai, China; 2 Department of Urology and 
Andrology, Center for Reproductive Medicine, Shandong University, Shandong Provincial Key Laboratory of 
Reproductive Medicine, National Research Center for Assisted Reproductive Technology and Reproductive Genetics, 
The Key Laboratory for Reproductive Endocrinology of Ministry of Education, Jinan, China.

resumo:

Estudo retrospectivo de caso-controle envolvendo 878 homens com idade variável de 18 a 74 anos, 
média de 36 anos. Pacientes novos (531) com queixas de disfunção erétil (DE) ou ejaculação precoce (EP) 
foram comparados com um grupo controle (347 homens hígidos). O diagnóstico foi clínico, com auxílio 
de questionário (IIEF5) para DE, e do IELT (índice de latência ejaculatória intravaginal - medido com 
cronômetro), para EP. Foi também realizado perfil hormonal, com dosagens de testosterona (TT) e estradiol 
(ES), assim como foi calculada a relação ES/TT para análise. 
Nos resultados, os autores não encontraram diferença entre os grupos controle e EP no que diz respeito 
aos níveis de ES, mas os pacientes com EP apresentaram níveis maiores de TT. Os pacientes com DE, por sua 
vez, apresentaram níveis elevados de ES. Quanto aos níveis de TT, não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos, com queixas sexuais ou não. A relação ES/TT no grupo da EP foi significativamente 
menor em relação aos outros grupos. Assim como esta relação, no grupo da DE, foi significativamente maior 
quando comparado com outros grupos, devido aos níveis mais elevados de ES. Também os pacientes que 
apresentavam níveis de estradiol superiores a 94,2 pmol/l tiveram uma probabilidade maior de desenvolver 
DE. Não foi calculado o nível de testosterona livre.

comentÁrio finAl

Sexual Medicine
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carlos teodÓsio da ros
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Desde os anos 90 temos alternativas orais eficazes para tratar DE. A farmacoterapia intracavernosa já 
era utilizada anteriormente, e, mesmo hoje, segue como uma opção muito boa. E as próteses penianas, 
empregadas desde há muitas décadas, permanecem nas diretrizes terapêuticas da DE. A taxa de sucesso, 
quando o casal “entende” o que esperar da cirurgia, é superior a 90%, demonstrando ser uma excelente 
opção terapêutica “curativa” para a DE.

os PAcientes com disfunção erétil estão 
mAis sAtisfeitos com o imPlAnte de Prótese 
PeniAnA de que com tAdAlAfilA orAl e injeção 
intrAcAvernosA
Erectile dysfunction patients are more satisfied with penile prosthesis implantation compared with tadalafil and intracavernosal injection treatments.
Andrology. 2016 Sep;4(5):952-6. doi: 10.1111/andr.12237. Epub 2016 Jul 1.

Kucuk Ev 1, Tahra A 2, bindayi A 2, Onol FF 2

1 Urology, Umraniye Training & Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey; 2 Umraniye Training 
& Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey.

resumo:

Estudo retrospectivo com 356 homens, idade média de 52 anos, avaliando várias formas de tratamento 
para disfunção erétil (DE) de origem orgânica (doenças crônicas ou prostatectomia radical). Quatro grupos 
de tratamento: tadalafil 20mg 2x/semana 12 semanas– 132 pacientes; tadalafil 5mg diário 12 semanas – 
106 pacientes; farmacoterapia intracavernosa com papaverina e fentolamina (Bimix) – 96 pacientes; e 22 
pacientes submetidos a implante de prótese peniana. Os tratamentos foram avaliados através da aplicação 
do Índice Internacional da Função Erétil (IIEF), antes e depois, e pelo Questionário de Satisfação ao 
Tratamento da Disfunção Erétil (EDITS), que também foi aplicado às parceiras. 
No período pós-tratamento, a melhora do escore do IIEF foi significativamente maior nos pacientes 
submetidos a implante de prótese peniana, em relação aos outros grupos de tratamento clínico 
(medicamentoso oral ou injetável). Da mesma forma a melhora do escore do EDITS, tanto o aplicado para os 
pacientes como para suas parceiras, foi significativamente maior no grupo da prótese peniana em relação 
aos outros grupos. O estudo demonstrou, então, que o tratamento da disfunção erétil de origem orgânica 
foi mais satisfatório naqueles pacientes submetidos a implante de prótese peniana quando comparados 
com terapia oral com tadalafil (sob demanda ou diário) ou farmacoterapia intracavernosa.

comentÁrio finAl

carlos teodÓsio da ros
Urology and Andrology Center   

Universidade Federal de Santa Maria, RS
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É importante é orientar bem o paciente no pré-operatório em relação às diferenças entre ereção com a 
prótese e fisiológica. Este estudo apresenta um indício que o uso prolongado de próteses infláveis é capaz de 
aumentar o comprimento peniano. É um argumento interessante, no contexto de homens que comumente 
reclamam de diminuição do pênis após o implante.  Se for confirmado, é possível que este demorado e 
limitado aumento possa se traduzir em benefício psicológico e funcional. 

Prótese inflÁvel como um exPAnsor teciduAl: 
quAl é A evidÊnciA?
Inflatable penile prosthesis as tissue expander: what is the evidence?
Int Braz J Urol. 2017 Sep-Oct;43(5):911-916. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0528.

Chung Ph 1, Siegel jA 1, Tausch Tj 1, Klein AK 1, Scott jm 1, morey AF 1

1 Department of Urology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA

resumo:

Este estudo partiu da observação de ser comum em pacientes que necessitam de recolocação de 
próteses penianas que haja um aumento de tamanho dos novos cilindros. Os autores extraíram dos 
bancos de dados das empresas American Medical Systems e Coloplast informações de pacientes que se 
submeteram a recolocação de prótese peniana entre os anos de 2004 e 2013, agrupando-os por modelo 
de prótese e tempo para a recolocação (<2 ou ≥2 anos). Foram avaliados 2749 pacientes (1,532 AMS 700 
LGX, 717 AMS 700 CX, e 500 Titan, da Coloplast). Nos 1505 pacientes que precisaram de recolocação 
da prótese após 2 anos houve significativo aumento médio dos comprimentos dos cilindros, similar 
nos três modelos (LGX 1.2 cm, CX 1.1 cm, e Titan 0.9 cm, p<0.001). Sessenta por cento dos pacientes 
demonstraram aumentos médios > que 0,5 cm e 40% > que 1 cm. Limitações deste estudo incluem 
falta de informações sobre as razões para a remoção da prótese peniana prévia, método de medida dos 
corpos cavernosos e possível uso de estratégias de expansão tecidual como a prescrição de protocolos 
de ciclagem. Além disto, é possível que haja aumento da loja do implante por compressão sem 
correspondente aumento do comprimento funcional. Por fim, os autores concluem que o implante de 
prótese peniana inflável parece determinar um certo grau de expansão tecidual ao longo do tempo, 
mas que é preciso análise futura complementar para se determinar se este aumento do comprimento 
dos cilindros se correlaciona com aumento de tamanho funcional e satisfação do paciente.

comentÁrio finAl

eduardo Porto riBeiro
Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia

Sexual Medicine
Review



9

Este estudo sugere um risco relativo de mais de duas vezes para NAION associado ao uso de PDE5i na amostra 
avaliada (22 do total de 279 homens diagnosticados). Embora seja prudente informar aos pacientes desta 
associação, é igualmente importante reconhecer a raridade da NAION e o risco absoluto extremamente baixo 
associado ao uso de PDE5i antes de se contraindicar seu uso em portadores de fatores de risco para a doença.

estudo ProsPectivo cAso-cruzAdo 
investigAndo A Possível AssociAção entre A 
neuroPAtiA oPticA isquÊmicA não ArteríticA 
(nAion) e A exPosição Aos inibidores de 
fosfodiesterAse tiPo 5 (Pde5i)
Prospective Case-Crossover Study Investigating the Possible Association Between Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy (NAION) and
Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor (PDE5i) Exposure.
Urology. 2017 Jul;105:76-84. doi: 10.1016/j.urology.2017.02.044. Epub 2017 Mar 20.

Evelyn m. Flahavan 1, hu Li 2, Komal gupte-Singh 2, rosemary T. rizk 2, Dustin D. 
ruff, 2 jennie Lin Francis 2, Kraig S. Kinchen 2

1 Eli Lilly and Company Limited, Surrey, United Kingdom; 2 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN

A Neuropatia Óptica Anterior Isquêmica Não Arterítica (NAION) é uma doença extremamente rara 
caracterizada por perda súbita de visão monocular habitualmente notada ao acordar. A doença pode estar 
associada a fatores predisponentes, entre eles medicamentos que determinem diminuição da pressão arterial 
noturna e consequente isquemia do disco óptico em portadores de fatores de risco. Neste estudo, homens 
com suspeita de NAION em 41 centros oftalmológicos americanos entre 2010 e 2015 foram entrevistados 
em relação a fatores de risco, uso prévio de PDE5i e submetidos a confirmação diagnóstica. O desenho do 
estudo foi o caso-cruzado, no qual o caso serve como seu próprio controle, próprio para descrever efeitos 
transitórios de exposição intermitente em um desfecho de início agudo. Para a análise primária, se utilizou 
o método pessoa-tempo, medido em dias, para comparar a exposição no período próximo ao início dos 
sintomas (5 meias vidas, 4 dias para tadalafila e 1 dia para sildenafila e vardenafila) com a dos 30 dias que 
os antecederam. Dos 279 homens confirmados com NAION, 22 foram expostos ao uso intermitente de PDE5i 
nos 30 dias que antecederam o início dos sintomas. Neste grupo, o risco relativo para NAION associado à 
exposição a PDE5i considerando a análise primária foi de 2,27 (intervalo de confiança de 95%: 0.99, 5.20). 
Ajustando a sensibilidade para a definição de exposição e em análise secundária comparando os últimos 12 
meses o risco relativo da exposição ao PDE5i e NAION foi significante. O estudo sugere haver um aumento 
do risco de NAION associado ao uso intermitente de PDE5-i.

comentÁrio finAl

Sexual Medicine
Review

eduardo Porto riBeiro
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Esta é talvez a única metanalise e revisão sistemática que avaliou os efeitos da IPDE5 sobre parâmetros 
seminais. Embora, alguns parâmetros relevantes envolvidos na fertilidade como motilidade espermática 
tenham sido afetados positivamente, os efeitos sobre fertilidade e taxas de gravidez, como marcadores da 
função espermática ainda não foram definitivamente demonstrados. A heterogeneidade dos grupos , doses 
e tipo de IPDE5, tempo de emprego da medicação são alguns aspectos adicionais que tornam dificil uma 
análise mais definitiva.  

o efeito dos inibidores orAis dA 
fosfodiesterAse-5 nos PArâmetros 
esPermÁticos: umA metA-AnÁlise e revisão 
sistemÁticA.
The effect of oral phosphodiesterase-5 inhibitors on sperm parameters: a meta-analysis and systematic review.
Urology. 2017 Jul;105:54-61. doi: 10.1016/j.urology.2017.02.032. Epub 2017 Mar 1.

Ping Tan 1,  Liangren Liu 1,  Shiyou Wei 2, Zhuang Tang 1, Lu Yang, qiang Wei 3

1 Department of Urology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China; Institute of Urology, 
West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China; 2 Department of Cardiovascular and Thoracic 
Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China; 3 Department of Urology, West 
China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China; Institute of Urology, West China Hospital, Sichuan 
University, Chengdu, Sichuan, China.

resumo: 

Uma metanálise de 11 estudos, envolvendo 1317 pacientes, avaliou os efeitos do uso dos inibidores da 
fosfodiesterase 5 sobre os parâmetros seminais quando utilizados agudamente (definida com 1 hora após 
emprego do sildenafil e vardenafila, e 2 horas após tadalafila) ou crônicamente (uso por mais de 12 semanas 
de forma regular). O emprego agudo de IPDE5  não afetou o volume do ejaculado (MD=0.26; 95%CI: 0.00 to 
0.48; p=0.05)  ou a concentração espermática (MD=2.04; 95%CI: -2.95 to 7.04; p=0.42). Entretanto, observou-
se uma taxa maior na motilidade progressiva e motilidade rápida tanto no uso agudo quanto no uso crônico 
dos IPDE5 (MD=7.05; 95%CI: 2.59 to 11.51; p=0.002). Nesta análise, o emprego crônico dos IPDE5 parecem 
influenciar de forma mais significativa a motilidade espermática quando comparado com o uso eventual 
(MD=18.39 vs. MD=4.12, respectivamente).Uma taxa 6 vezes maior na motilidade progressiva e 3 vezes na 
progressiva rápida foram observadas naqueles inférteis e efeito neutro nos normais. De maneira similar 
a morfologia espermática normal aumentou naqueles que usaram IPDE5 e eram inférteis. Não foram 
observadas alterações nos parâmetros hormonais reprodutivos (testosterona, LH e FSH).

comentÁrio finAl

ernani luis rHoden
Professor Livre docente de Urologia da 

UFCSPA/ Porto Alegre, RS
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O número reduzido de pacientes, falta de informações no que concerne as formulações terapêuticas 
de testosterona, monitorização de níveis séricos dos andrógenos e estrógeno com a TRT, bem como a 
conceituação de DT baseada nos níveis séricos mais elevados de hormônio luteinizante são aspectos 
discutíveis no presente estudo. Entretanto, a DT ou mesmo hipogonadismo pode, eventualmente, ser 
uma consequência do tratamento do paciente portador de neoplasia de testículo e este aspecto deve ser 
contemplado no seguimento oncológico.

risco de densidAde minerAl ósseA diminuídA 
em sobreviventes de câncer de célulAs 
germinAtivAs testiculAres: AssociAção com 
hiPogonAdismo e modAlidAde de trAtAmento.
Risk of low bone mineral density in testicular germ cell cancer survivors: association with hypogonadism and treatment modality.
Andrology. 2017 Sep;5(5):898-904. doi: 10.1111/andr.12383. Epub 2017 Jun 7.

isaksson S. 1,2, bogefors K. 1,2, Åkesson K. 3,4, Egund L. 3,4, bobjer j. 1,5, Leijonhufvud i. 1,6, 
giwercman A. 1,6
1 Molecular Reproductive Medicine Unit, Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, Sweden;
2 Department of Oncology, Skane University Hospital, Malmö and Lund, Sweden; 3 Department of Clinical Sciences 
Malmö, Clinical and Molecular Osteoporosis Unit, Lund University, Malmö, Sweden; 4 Department of Orthopedics, 
Skane University Hospital, Malmö, Sweden; 5 Department of Urology, Skane University Hospital, Malmö, Sweden;
6 Reproductive Medicine Centre, Skane University Hospital, Malmö, Sweden.

resumo:

Tendo em vista os resultados com taxas de curas elevadas no que concerne aos tumores de testículo, que 
afetam principalmente indivíduos jovens e com expectativa de vida elevada, os autores do presente artigo 
objetivaram avaliar a relação entre os efeitos da eventual deficiência de testosterona (DT), nesta população, 
e osteoporose. Noventa e um homens com câncer de testículo foram tratados e avaliados comparativamente 
com um grupo controle, pareados por idade, de pacientes tratados por outras afecções. Na sua essência este 
estudo demonstrou que homens com DT tratada ou não apresentavam uma redução de 6-8% na densidade 
mineral óssea quando comparados com homens tratados por câncer de testículo sem DT. Entretanto, a 
densidade óssea a nível L1-L4 somente foi relevante naqueles tratados por neoplasias de testículo com DT 
(IC95%; RR: 4.1: 1.3-13; P: 0.02).
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