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Este estudo tem amostra pequena e apenas consegue sugerir que haja associação entre DE e melatonina. 
Não houve correlação entre o nível de melatonina e a severidade de DE, nem mesmo com fatores de risco 
conhecidos. Estudos clínicos prospectivos, maiores e visando os efeitos da reposição da melatonina são 
necessários para concluir sobre a relação entre melatonina e DE.

BAIXOS NÍVEIS SÉRICOS DE MELATONINA ESTÃO 
ASSOCIADOS COM DISFUNÇÃO ERÉTIL

Low serum melatonin levels are associated with erectile dysfunction. Int Braz J Urol. 2018 Jul-Aug;44(4):794-799.

Aliseydi Bozkurt 1, Mehmet Karabakan 2, Binhan Kagan Aktas 3, Murat 
Gunay 4, Ercument Keskin 1, Erkan Hirik 1

1 Department of Urology, Erzincan University Mengucek Gazi Research and Training Hospital, Erzincan, Turkey; 2 
Department of Urology, Mersin Toros State Hospital, Mersin, Turkey; 3 Department of Urology, Ankara Numune 
Research and Training Hospital, Ankara, Turkey; 4 Department of Clinical Biochemistry, Erzincan University 
Mengucek Gazi Research and Training Hospital, Erzincan, Turkey

RESUMO

Este estudo realizado tenta associar os níveis de melatonina sérica com a presença e a � siopatologia da 
disfunção erétil (DE). Para isso, compara 66 pacientes com DE, divididos em 3 grupos (leve, moderada e se-
vera) de acordo com o IIEF-5, com 22 pacientes saudáveis como grupo controle. Como achados deste estudo, 
foram observados níveis reduzidos de melatonina em todos os grupos de DE em comparação aos pacientes 
do grupo controle, de maneira estatisticamente signi� cativa. Porém, não houve diferença estatística entre 
os grupos de DE, independente da gravidade de DE de acordo com o IIEF-5. Além disso, dentre os outros 
parâmetros analisados, também foi encontrado diferença estatística nos níveis de glicemia de jejum entre 
os grupos de DE e grupo controle. Outros parâmetros não apresentaram diferença estatística, entre eles: 
idade média, índice de massa corpórea, tabagismo, uso de álcool, diabetes mellitus, testosterona total, 
LDL, HDL, triglicérides e colesterol total. Foram destacados estudos experimentais onde a reposição de me-
latonina melhorou a função sexual e a estrutura dos corpos cavernosos em ratos diabéticos, com isquemia 
crônica da parte inferior do corpo ou com lesão medular. Em estudos com humanos, a reposição de mela-
tonina melhorou a função endotelial de pacientes com placas de aterosclerose avançadas, além de baixos 
níveis de melatonina estarem relacionadas com hipertensão, diabetes mellitus e severidade de doença car-
diovascular. Desta maneira, os autores concluem que a presença de DE está relacionada com baixos níves 
de melatonina e que pode apresentar algum papel na sua etiologia. Assim, novos e maiores estudos clínicos 
poderiam con� rmar esses achados.

CARLOS RICARDO DOI BAUTZER, MD
São Paulo, SP

Sexual Medicine
Review

COMENTÁRIO FINAL
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Neste estudo, apesar de limitações pelo fato de ser retrospectivo e não utilizar questionários validados para 
avaliar a função sexual pré ou pós-operatória, existe a demonstração de que a associação da plicatura ao 
procedimento de excisão da placa e enxerto é seguro e não compromete a função sexual.

RESULTADOS CIRÚRGICOS DA EXCISÃO DA PLACA 
E ENXERTO COM PLICATURA COMPLEMENTAR DA 
ALBUGÍNEA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE 
PEYRONIE EM CURVATURAS COMPLEXAS SEVERAS
Surgical Outcomes of Plaque Excision and Grafting and Supplemental Tunica Albuginea Plication for Treatment of Peyronie’s Disease With Severe 
Compound Curvature. J Sex Med. 2018 Jul;15(7):1021-1029.

Alexander K. Chow 1, Steven A. Sidelsky 1, Laurence A. Levine 1

1 Department of Urology, Rush University Medical Center, Chicago, IL, USA

RESUMO

Neste estudo, conduzido por Levine e cols, foram avaliados retrospectivamente 240 homens submetidos a 
correção cirúrgica de Doença de Peyronie, com curvaturas maiores do que 60 graus. Estes pacientes apre-
sentam indicação de correção com excisão da placa associada a enxerto com pericárdio. Em pacientes com 
curvaturas complexas, existe a associação de uma segunda curvatura (menor que 50 graus) além da curva-
tura primária. Esta segunda curvatura pode ser uniplanar (no mesmo plano da primeira) ou multi-planar. 
Dessa maneira, 79 (33%) pacientes foram submetidos a excisão da placa e enxerto somente, enquanto que 
161 (67%) pacientes foram submetidos à mesma técnica associada a plicatura para correção da curvatura 
secundária. Não houve diferença signi� cativa nos fatores de risco entre estes dois tipos de pacientes com 
doença de Peyronie, incluindo idade, hipertensão ou diabetes. Além disso, os dois grupos não apresentam 
diferenças estatísticas em relação a: média de curvatura primária, comprimento peniano, deformidades 
penianas (dobras, indentação ou ampulheta) ou grau de ereção. Foram utilizadas de uma a seis plicatu-
ras complementares. Como seguimento pós-operatório, todos os pacientes foram estimulados a realizar 
massagens penianas e esticar o pênis por 5 minutos duas vezes ao dia, associado ao uso de tadala� la 5 mg 
diária. Após 3 a 4 semanas de pós-operatório, foram submetidos a tração externa diária por 3 horas ou mais, 
até completarem 3 meses de pós-operatório. Após seguimento médio de 61 meses, não houve diferença 
estatística entre os dois grupos em relação a curvatura residual ou recorrente, comprimento peniano, sen-
sibilidade ou função sexual.

COMENTÁRIO FINAL

CARLOS RICARDO DOI BAUTZER, MD
São Paulo, SP

Sexual Medicine
Review
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Este artigo contém uma revisão interessante sobre a � siologia da ejaculação e � siopatologia dos principais 
distúrbios da mesma. O foco do artigo é destacar a importância e utilidade da ultrassonogra� a perineal 
durante o orgasmo masculino. A necessidade do exame ocorrer durante o orgasmo é a principal limitação 
para aplicação e disseminação desta metodologia. Uma atualização muito útil que pode ter aplicação no 
seu cotidiano cirúrgico.

ULTRA-SOM PERINEAL: UMA REVISÃO NO CONTEXTO 
DA DISFUNÇÃO EJACULATÓRIA

Perineal Ultrasound: a Review in the Context of Ejaculatory Dysfunction. Sex Med Rev. 2018 Jul;6(3):419-428.

Connor M. Forbes 1, Ryan Flannigan 2, Darius A. Paduch 2,3

1 Department of Urologic Sciences, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada; 2 
Department of Urology, Weill Cornell Medicine, New York, NY, USA; 3 Consulting Research Services Inc, North 
Bergen, NJ, USA

RESUMO

A disfunção ejaculatória pode assumir várias formas, incluindo ejaculação precoce, retardada ou anejacu-
lação, ejaculação retrógrada e ejaculação dolorosa. Neste estudo os autores consideram ejaculação pre-
coce como tempo menor que 2 minutos e retardada maior que 30 minutos. O artigo revisa a � siologia da 
ejaculação e seu mecanismo neuromuscular., dividindo em 2 fases: emissão e expulsão. Os autores fazem 
breve revisão dos distúrbios orgásmicos, já citados acima e passam então a detalhar a execução do exame 
ultrassonográ� co por via perineal. O paciente, com 3 dias de abstinência sexual é colocado em posição 
supina masturba-se sob estímulação visual erótica com vídeo. Os parâmetros estudados foram: número de 
contrações do músculo bulboespongioso/bulbocavernoso, latência para ejaculação, número de expulsões 
de sêmen, força do ejaculado (0 = sem ejaculação, 1 = transbordamento além do meato, 2 = ejaculado abai-
xo do umbigo e 3 = ejaculado acima umbigo), alterações no diâmetro bulbouretral de repouso e na ejacu-
lação, variação no comprimento e espessura do músculo bulboespongioso do repouso até a ejaculação. Na 
conclusão, os autores enfatizam que a ultrassonogra� a perineal oferece uma abordagem menos invasiva 
na imagem da disfunção ejaculatória mas que requer validação adicional. Concluem também que a ultras-
sonogra� a perineal durante o orgasmo pode fornecer uma série de medidas objetivas em protocolos de 
pesquisa sobre disfunção ejaculatória.

COMENTÁRIO FINAL

CELSO GROMATZKY, MD
São Paulo, SP

Sexual Medicine
Review
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Este artigo discorre de forma didática e prática sobre o a identi� cação, prevenção e conduta nos casos 
de perfuração proximal dos corpos cavernosos em implante de prótese peniana. Incluindo fotos de 
procedimentos, permite aos urologistas com menor experiência nesta área, uma atualização muito útil 
que pode ter aplicação no seu cotidiano cirúrgico.

PERFURAÇÃO PROXIMAL DO CORPO CAVERNOSO 
DURANTE CIRURGIA DE PRÓTESE PENIANA: PREVENÇÃO, 
RECONHECIMENTO E REVISÃO DAS HISTÓRICAS E 
NOVAS ESTRATÉGIAS DE MANEJO
Proximal Corporal Perforation During Penile Prosthesis Surgery: Prevention, Recognition, and Review of Historical and Novel Management 
Strategies. J Sex Med. 2018 Jul;15(7):1055-1060.

Amy M. Pearlman 1, Ryan P. Terlecki 1

1 Wake Forest Baptist Health, Winston-Salem, NC, USA

RESUMO

As perfurações da túnica albugínea podem ocorrer principamente em alterações anatômicas do paciente, 
presença de � brose intra-cavernosa e / ou da abordagem cirúrgica. A perfuração proximal é provavelmente 
pouco reconhecida e subnoti� cada, e nem todas tornam-se clinicamente evidentes com o tempo. As abor-
dagens descritas não são fortemente baseadas em evidências, mas enraizadas na lógica e apoiadas por im-
plantadores de alto volume. A maioria dos relatos de perfuração proximal envolveu reconhecimento tardio 
em pacientes com próteses maleáveis. A migração proximal tardia de próteses in� áveis é incomum e parece 
que a angulação da tubulação de saída atua como proteção. Como manobra preventiva da perfuração proxi-
mal, os autories propõem a a passagem única e suave de um dilatador Brooks de 13 mm ao invés de utilizar 
dilatadores de diâmetro progressivamente maiores. Nos casos de � brose intensa, utilizam tesoura de Met-
zenbaum, cavernótomos e espéculo nasal. Medidas corporais discrepantes devem provocar a consideração 
de dilatação incompleta do lado mais curto, anatomia pélvica aberrante, � brose ou perfuração proximal do 
lado mais longo. Numerosas técnicas têm sido empregadas para reduzir o risco de migração de cilindros no 
cenário de perfuração proximal. Estes incluem reparo corporal formal (histórico), reparos proximais com 
enxertos inabsorvíveis, plugues absorvíveis e � xação com sutura do extensor traseiro ou material calçado 
que cobre a tubulação do implante. Os autores também alertam para as situações onde o extensor proxi-
mal das próteses podem não ser identi� cados em casos de remoção de prótese por infecção, podendo gerar 
complicações já descritas na literatura, como persistência da infecção e erosão do extensor para a uretra.

COMENTÁRIO FINAL

CELSO GROMATZKY, MD
São Paulo, SP

Sexual Medicine
Review
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O trabalho por si só não acrescentou nenhuma novidade aos atuais protocolos aplicados pelas sociedades 
americana e europeia de urologia.  A intensão de expandir o conhecimento sobre urgências e traumas 
genitais para os serviços médicos de urgência do Reino Unido e mostrar que a BAUS está seguindo tudo de 
acordo com esses protocolos, talvez tenha sido o maior mérito dessa publicação.   

ASSOCIAÇÃO BRITÂNICA DE CIRURGIÕES UROLÓGICOS 
(BAUS), DOCUMENTO DE CONSENSO PARA A GESTÃO 
DE EMERGÊNCIAS GENITAIS DO SEXO MASCULINO-
FRATURA PENIANA
British Association of Urological Surgeons (BAUS) consensus document for the management of male genital emergencies – penile fracture. BJU 
Int. 2018 Jul;122(1):26-28.

Rowland W. Rees 1, Gareth Brown 2, Trevor Dorkin 3, Marc Lucky 4, Richard 
Pearcy 5, Majid Shabbir 6, Chitranjan J. Shukla 7, Duncan J. Summerton 8, 
Asif Muneer 9, BAUS Section of Andrology and Genit. Surgery (AGUS)
1 Department of Urology, University Hospital Southampton NHS Foundation, Southampton, UK; 2 Department 
of Urology, Royal Glamorgan Hospital, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, UK; 3 Department of Urology, Freeman 
Hospital, Newcastle NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne, UK; 4 Department of Urology, Aintree University 
Hospitals NHS Foundation Trust, Liverpool, UK; 5 Department of Urology, Derriford Hospital, Plymouth, UK; 6 
Department of Urology, Guy’s and Saint Thomas’ NHS Foundation, London, UK; 7 Department of Urology, Western 
General Hospital, Edinburgh, UK; 8 Department of Urology, Leicester General Hospital, Leicester, UK; 9 Department 
of Urology and NIHR Biomedical Research Centre, University College London Hospital, London, UK

RESUMO

As emergências genitais masculinas são relativamente raras e necessitam de rápido diagnóstico e intervenção 
cirúrgica. Muitas vezes, os médicos clínicos não estão habituados a lidar com tais situações. Coube ao de-
partamento de andrologia e o departamento de cirurgia gênito-uretral da Associação Britânica de Cirurgiões 
Urológicos (BAUS), criar protocolos de conduta com intuito de orientar os médicos do Reino Unido de como 
proceder adequadamente diante de tais situações.  Como as estatísticas britânicas para uma meta-análise lo-
cal eram insu� cientes, optou-se em utilizar as orientações constantes nos consensos da AUA (Associação Ame-
ricana de Urologia) e a EUA (Associação Europeia de Urologia). As orientações desse consenso orientam sobre 
o manejo da fratura peniana, priapismo, amputação peniana e trauma escrotal. No tocante a fratura peniana, 
é uma emergência urológica decorrente da ruptura da túnica albugínea por trauma sofrido durante o ato 
sexual ou masturbação. Em 25% dos casos, a lesão uretral pode estar associada. A história clínica é muito im-
portante no diagnóstico. O relato de um click, acompanhado de dor e de detumescência peniana con� rmam o 
diagnóstico. Ao examinarmos o pênis poderemos observar hematomas, que muitas vezes não traduzem o ta-
manho da injúria, e a uretrorragia, sugestivo de lesão uretral. O USG Doppler do pênis con� rma o diagnóstico 
e aponta o local da ruptura cavernosa. O tratamento cirúrgico deve ser realizado em até 24 horas para evitar 
estenose uretral ou curvatura peniana cicatricial (Doença de Peyronie). O seguimento deve ser iniciado após 
duas semanas de pós-operatório e a abstinência sexual por seis semanas.

COMENTÁRIO FINAL

RICARDO LYRA, MD
Recife, PE

Sexual Medicine
Review
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Por ser um estudo observacional, trouxe a tona alguns questionamentos interessantes: quais serão as 
consequências futuras da estase de sêmen nas vesículas seminais?  O uso prolongado de alfa-bloqueadores 
induz ao aparecimento de cálculos na vesícula seminal? Essas dúvidas só poderão ser esclarecidas num 
ensaio com um N maior e com um período observacional mais prolongado. 

ESTUDO PROSPECTIVO PARA AVALIAR DISFUNÇÃO 
SEXUAL E AUMENTO DAS VESÍCULAS SEMINAIS NO 
HOMEM SEXUALMENTE ATIVO TRATADO PRA HIPERPLASIA 
BENIGNA DA PRÓSTATA COM ALFA-BLOQUEADORES
A Prospective Study to Evaluate Sexual Dysfunction and Enlargement of Seminal Vesicles in Sexually Active Men Treated for Benign Prostatic 
Hyperplasia by Alpha Blockers. Urology. 2018 Aug;118:92-97.

Ashok Kumar Sokhal 1, Satyanarayan Sankhwar 1, Apul Goel 1, Kawaljit 
Singh 1, Manoj Kumar 1, Bimalesh Purkait 1, Durgesh Kumar Saini 1
1 King George’s Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India

RESUMO

Estudo de Coorte realizado entre janeiro de 2015 a dezembro de 2016 na Índia avaliou os efeitos adversos dos 
alfa-bloqueadores em homens sexualmente ativos tratados para HPB. Critérios de inclusão e exclusão foram 
observados e depois de seguidos os tramites legais no país, 408 pacientes estavam aptos a participarem do 
estudo, porem apenas 364 o concluíram, pois em 44, houve perda de seguimento. A média de idade da popu-
lação estudada foi de 54,8  ± 4,9 anos. Os Pacientes foram assim divididos: grupo A utilizou silodosin 8mg/dia 
(124), o grupo B tansulosina 0,4 mg/dia (184) e o grupo C alfuzosin 10mg/dia(56) e foram seguidos e avaliados 
no período de 4 e 12 semanas. Em todos os grupos, questionários de sintomas prostáticos (IPSS+QoL), de fun-
ção e satisfação sexual (IIEF) foram aplicados antes do início da medicação e após, como também a aferição do 
volume das vesículas seminais, através da USG transretal. O estudo correlacionou a relação entre os escores 
de função erétil e ejaculatória e o aumento das vesículas seminais após 12 semanas de tratamento e não se 
observou in� uência negativa. Nenhum efeito adverso mais signi� cante foi relatado pelos pacientes. Em todos 
os grupos foi observada melhora dos sintomas prostáticos, associada ao aumento das vesículas seminais. O 
grupo A, percentualmente, apresentou maior incidência de anejaculação e justamente nesse grupo ocorreu 
a maior taxa de aumento do volume das vesículas seminais. O mecanismo pelo qual o aumento das vesículas 
seminais ocorre não está bem de� nido, como também suas consequências futuras. Essas dúvidas deverão ser 
esclarecidas em futuros ensaios clínicas.

COMENTÁRIO FINAL

RICARDO LYRA, MD
Recife, PE

Sexual Medicine
Review
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Em 2014, Li e colaboradores relataram a associaç ã o entre o uso de sildena� l para o tratamento da disfunç ã o 
eré til e a incidê ncia de melanoma. Desde entã o outros pesquisadores estudam a associaç ã o entre o uso de 
iPDE5 e o risco de melanoma. O presente estudo que contou com mais 610.000 pacientes mostrou que a 
relaç ã o de risco provavelmente nã o é  verdadeira.

RISCO DE MELANOMA COM USO INIBIDOR DE 
FOSFODIESTERASE DO TIPO 5 ENTRE PACIENTES 
COM DISFUNÇ Ã O ERÉ TIL, HIPERTENSÃ O PULMONAR 
E SINTOMAS DO TRATO URINÁ RIO INFERIOR
Risk of Melanoma With Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor Use Among Patients With Erectile Dysfunction, Pulmonary Hypertension,
and Lower Urinary Tract Symptoms. J Sex Med. 2018 Jul;15(7):982-989.

Eugene Shkolyar 1, Shufeng Li 1,2, Jean Tang 2, Michael L. Eisenberg 1

1 Department of Urology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA; 2 Department of Dermatology, 
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

RESUMO

Inibidores da fosfodiesterase do tipo 5 (iPDE5) sã o um tratamento para disfunç ã o eré til (DE), hipertensã o 
pulmonar (HTP) e sintomas do trato uriná rio inferior (LUTS). Estudos pré vios indicam que ní veis diminuí dos 
de fosfodiesterase tipo 5 (PDE5) podem facilitar a invasã o do melanoma. O estudo procurou determinar a 
associaç ã o entre o uso da iPDE5 e o desenvolvimento do melanoma em pacientes com DE, HTP e LUTS. Estu-
do de coorte retrospectivo utilizou o banco de dados da Truven Health MarketScan, que fornece informaç õ es 
sobre pedidos de seguros privados nos EUA, no perí odo de 2007 a 2015. Objetivo do estudo foi examinar 
a relaç ã o entre iPDE5 e melanoma usando o banco de dados de sinistros de seguro. També m, avaliar se o 
efeito foi modi� cado com a dose, sexo, tipo e indicaç ã o do iPDE5. O ú nico grupo que teve risco signi� cativa-
mente aumentado de melanoma na coorte estudada foi o grupo de homens com DE e altas doses de iPDE5 
em comparaç ã o com nã o usuá rios. Este risco nã o se limitou ao melanoma mas també m foi associado com 
carcinoma basocelular e escamocelular. Estilo de vida como a exposiç ã o ao sol foram a causa prová vel deste 
aumento de risco e nã o o uso de iPDE5, pois nã o há  mecanismo comum na carcinogê nese desses variados 
tipos de câ ncer. També m indiví duos que tomam iPDE5 para indicaç õ es outras (HTP ou LUTS) nã o demons-
traram um risco elevado de melanoma em comparaç ã o com nã o-usuá rios de iPDE5. Nã o foi encontrado 
nenhum suporte para uma associaç ã o entre o uso de iPDE5 e risco de melanoma.
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A mudanç a de estilo e há bito de vida deve ser primeira linha de tratamento de DE orgâ nica. Enquanto 
o uso de IPDE5 nã o altera a evoluç ã o natural da doenç a arterial ateroscleró tica, a mudanç a de estilo de 
vida é  e� caz nesse sentido. Em todos os artigos estudados observou-se melhora da DE com a realizaç ã o de 
atividade fí sica regular.

ATIVIDADE FÍ SICA PARA MELHORAR A FUNÇ Ã O 
ERÉ TIL: UMA REVISÃ O SISTEMÁ TICA DE ESTUDOS 
DE INTERVENÇ Ã O

Physical Activity to Improve Erectile Function: A Systematic Review of Intervention Studies. Sex Med. 2018 Jun;6(2):75-89.

Helle Gerbild 1,2, Camilla Marie Larsen 1,3, Christian Graugaard 4, 
Kristina Areskoug Josefsson 5

1 Health Sciences Research Centre, University College Lillebaelt, Odense, Denmark; 2 Research Unit of General 
Practice, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; 3 Department of Sports 
Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; 4 Center for Sexology 
Research, Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg, Denmark; 5 School of Health and Welfare, 
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden

RESUMO

A principal causa da disfunç ã o eré til (DE) é  disfunç ã o arterial, sendo a doenç a cardiovascular a comorbi-
dade mais comum. DE está  ligada a fatores de risco cardiovascular, como inatividade fí sica, obesidade, 
hipertensã o e sí ndrome metabó lica. A atividade fí sica (AF) provou ser fator de proteç ã o contra DE. Esta 
revisã o estimou os ní veis de AF necessá rios para diminuir a DE para homens com inatividade fí sica, obesi-
dade, hipertensã o e sí ndrome metabó lica, tendo como objetivo fornecer recomendaç õ es dos ní veis de AF 
necessá rios para diminuir a DE em homens com DE orgâ nica.
Foi realizada uma revisã o sistemá tica de artigos de pesquisa que investigam especi� camente a AF como 
um possí vel tratamento da DE. A revisã o incluiu estudos disponí veis de 2006 a 2016. De um total de 1950 
artigos, 10 artigos preencheram os crité rios de inclusã o: Ensaios clí nicos randomizados, rastreios contro-
lados envolvendo homens com mais de 18 anos de idade e sinais de DE por inatividade fí sica, obesidade, 
hipertensã o, sí ndrome metabó lica e / ou doenç as cardiovasculares; estudos com protocolo de exercí cio en-
volvendo AF e exercí cios medidos por modalidade, duraç ã o, intensidade e frequê ncia. Crité rios de exclusã o: 
DE neuroló gica, distú rbios hormonais, psiquiá tricos, neoplasias, diabetes mellitus, HIV, doenç as hepá ticas 
ou renais, cirurgia de grande porte, radioterapia ou DE medicamentosa. Como conclusã o recomenda-se 
como AF para diminuir DE: treinamento supervisionado consistindo de 40 minutos de exercí cio aeró bico e 
de resistê ncia com intensidade moderada a vigorosa 4 vezes por semana. O exercí cio semanal de 160 minu-
tos por 6 meses contribui para a diminuiç ã o dos problemas eré teis em homens com DE em até  86%.
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A viscosidade do esperma é superior à da urina. Portanto, em candidatos à uretroplastia, é comum que 
a ejaculação seja, em geral, pior do que a micção. DEj são frequentemente subavalorizados tanto pelo 
médico quanto pelo próprio paciente, uma vez que o objetivo primordial da uretroplastia é recuperar a 
micção. A presente revisão falhou em demonstrar quais são os fatores preditivos relevantes neste contexto, 
provavelmente pela falta de estudos randomizados e de padronização entre os artigos levantados.

DESORDENS EJACULATÓRIAS EM HOMENS COM 
ESTENOSE DE URETRA E IMPACTO DA URETROPLASTIA 
NA FUNÇÃO EJACULATÓRIA: REVISÃO DA LITERATURA

Ejaculatory Disorders in Men With Urethral Stricture and Impact of Urethroplasty on the Ejaculatory Function: A Systematic Review. J Sex Med. 
2018 Jul;15(7):974-981.

Adam Kaluzny 1, Artur Gibas 1, Marcin Matuszewski 1

1 Department of Urology, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland

RESUMO

Em geral, artigos sobre estenose de uretra focam, na sua vasta maioria, em aspectos relacionados à micção 
do paciente. Contudo, além da di� culdade miccional, a estenose de uretra pode estar associada a distúrbios 
ejaculatórios, emissão de sêmen alterada, dor à ejaculação e infertilidade. Para esta revisão da literatura, 
na qual se buscou analisar também o impacto da uretroplastia na função ejaculatória, foram selecionados 
20 artigos (de um total de 361 levantados sobre o tema na PubMed e Scopus). Ao todo, 1.913 pacientes (de 
22 a 86 anos de idade) foram arrolados, sendo 1.823 com estenose de uretra anterior e apenas 90 com este-
noses posteriores. Não há nenhum estudo prospectivo randomizado sobre o tema. O mais comum questio-
nário validado para avaliar a função ejaculatória foi o Male Sexual Health Questionnarie (MSHQ), utilizado 
em 30% dos artigos. Nenhuma avaliação objetiva, como a medição do volume do ejaculado, foi realizada. 
A prevalência de DEj (disfunção ejaculatória) pré-uretroplastia variou de 0 a 85% (ejaculação com pouca 
força, volume ejaculado reduzido, sensação de prazer diminuída ou ausência de ejaculação). Em alguns 
pacientes, a DEj pesistiu (0-23%) apesar do sucesso uretroplastia do ponto de vista miccional; sendo que em 
outros houve piora (0-19%). Em geral, os indivíduos mais jovens (abaixo de 49 anos), apresentaram melhora 
pós-uretroplastia. A extensão da estenose, localização, tipo de cirurgia (anastomose T-T vs. enxerto) não 
foram estatisticamente signi� cantes para determinação de DEj pós-operatória. O impacto sobre a DEj da 
secção do músculo bulbo espongioso durante a uretroplastia foi inconclusivo.
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A etiologia da DS em pacientes submetidos a uretroplastia é multifatorial. Lesões vasculares das artérias 
bulbares ou das colaterais caversono-espongiosas por trauma (no caso das fraturas de bacia) ou no intra-
operatório podem ocorrer.  Por isto sempre é importante avaliar qualidade da ereção no pré-operatório. As 
uretroplastias T-T impõem a transecção do corpo esponjoso e estão associadas à maior grau de curvatura e 
encurtamento penianos, assim como diminuição da sensibilidade. Por isso o limite de 2,0 cm para T-T deve 
ser respeitado. DE psicogênica é bastante comum nesta população de pacientes.

DISFUNÇÃO SEXUAL EM RECONSTRUÇÃO URETRAL: 
REVISÃO DA LITERATURA

Sexual Dysfunction in Urethral Reconstruction: A Review of the Literature. Sex Med Rev. 2018 Jul;6(3):492-503.

Cooper R. Benson 1,2, Ly Hoang 1,2, Jonathan Clavell-Hernández 1,2, 
Run Wang 1,2

1 Division of Urology, University of Texas Health Science Center, McGovern Medical School at Houston, Houston, TX, 
USA; 2 Department of Surgery, University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

RESUMO

O objetivo desta revisão foi o de caracterizar os vários fatores relacionados à disfunção sexual (DS) em pa-
cientes submetidos à uretroplastia e correção de hipospádias. Foram incluídos 41 artigos selecionados no 
PubMed. Distúrbios ejaculatórios (0-25%), diminuição do volume ejaculado (8,6-20%), e diminuição do pra-
zer (0-39%) foram mais relatados em uretroplastias término-terminais (T-T) do que em enxertos (ENX). Em 
relação à disfunção erétil (DE), uretroplastias posteriores apresentam taxas elevadas: realinhamento pri-
mário (16%); cirurgia tardia (36-56%). Já pra uretroplastias anteriores, T-T apresentam 0-5% de DE; contra 
0-0,9% para ENX. O encurtamento peniano está mais associado às T-T (24-38%) do que a ENX (11%) principal-
mente para estenoses superiores a 2,5 cm.  Curvatura peniana ocorre em 1/3 dos pacientes, sendo um pou-
co mais frequente nas T-T, seguido dos retalhos cutâneos. Sensação de glande fria e diminuição do prazer 
são também relatadas. Já em relação aos pacientes com hipospádias, 48% apresentam curvaturas penianas 
pós-operatórias leves que, em geral, não prejudicam a penetração; sendo que metade acha que possuem 
pênis com dimensões menores do que a média geral. Isto pode acarretar em DE por questões psicogênicas.
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