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Esse estudo apresenta a possibilidade de aumento da espessura peniana com a utilização de enxertos 
autólogos, sendo observados elevados índices de satisfação dos pacientes, ganho considerável no perímetro 
e viabilidade do tecido do enxerto implantado. Portanto, esse pode ser um tratamento promissor para 
pacientes com queixas relacionadas a grossura peniana.

AUMENTO REPETIDO DA CIRCUNFERÊNCIA PENIANA 
COM ARCABOUÇOS BIODEGRADÁVEIS: UMA ANÁLISE 
ULTRA ESTRUTURAL MICROSCÓPICA E BENEFÍCIOS 
CIRÚRGICOS
Repeated penile girth enhancement with biodegradable scaff olds: microscopic ultrastructural analysis and surgical benefi ts. Asian J Androl. 
2018 Sep-Oct;20(5):488-492.

Miroslav L Djordjevic 1,2, Uros Bumbasirevic 3, Borko Stojanovic 2, 
Tamara Kravic Stevovic 1, Tamara Martinovic 1, Marta Bizic 1,2, Vladimir 
Kojovic 1

1 School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade 11000, Serbia; 2 University Children’s Hospital, Belgrade 
11000, Serbia; 3 Institute for Urology, Clinical Center of Serbia, Belgrade 11000, Serbia

reSUmo

O tamanho do pênis sempre foi objeto de muitas queixas, mesmo que a grossura dele esteja dentro da 
normalidade, muitos pacientes desejam realizar algo para aumentá-la. Assim sendo, nesse estudo, entre 
fevereiro de 2012 e setembro de 2016 foram realizadas cirurgias em se iniciava o procedimento com 
injeção de prostaglandina E1 (permitindo medição adequada do perímetro peniano e dissecção mais fácil 
do pênis), seguida de desenluvamento peniano através de uma incisão subcoronal e colocação de enxerto 
autólogo (fi broblastos captados da derme do escroto e deixado em meio de cultura para desenvolvimento) 
sendo fi xado na fáscia do Buck perto da uretra, porém excluindo a mesma, com o objetivo de aumentar 
a circunferência peniana. Durante o seguimento alguns pacientes já operados que estavam insatisfeitos 
solicitavam um ganho adicional do perímetro peniano, sendo submetidos a um segundo procedimento 
semelhante ao primeiro. O tempo entre os dois procedimentos variou de 12 a 32 (média de 19) meses e nesta 
segunda abordagem se realizava uma biópsia do enxerto que já se encontrava no pênis. Foram incluídos 21 
pacientes no estudo e observado alto índice de satisfação após o segundo procedimento. No total, os valores 
médios de ganho fl ácido e ereto no perímetro após a segunda cirurgia foram de 1,1 ± 0,4 (variação: 0,6 a 
1,7) cm e 1,0 ± 0,3 (variação: 0,6 a 1,5 cm), respectivamente. A avaliação microscópica do tecido neoformado 
mostrou a presença de tecido conjuntivo vascularizado com fi bras de colágeno, fi broblastos e células 
infl amatórias, indicando neovascularização ativa e fi brinogênese.

COMENTÁRIO FINAL

CriSToVÃo BarBoSa neTo, md
São Paulo, SP
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Esse estudo não selecionou publicações com o desenho mais adequado, uma vez que quando se trata desse 
assunto não se tem disponibilidade na literatura, chegando a conclusões que são questionáveis. Assim 
sendo, é necessário que se façam mais estudos prospectivos para que cheguemos a conclusões mais robustas 
sobre o tema.

ATIVIDADE SEXUAL E RISCO DE CÂNCER DE PRÓSTATA: 
UMA META-ANÁLISE DE DOSE-RESPOSTA

Sexual Activity and Risk of Prostate Cancer: A Dose Response Meta-Analysis. J Sex Med. 2018 Sep;15(9):1300-1309.

Zhongyu Jian 1, Donghui Ye 1, Yuntian Chen 1, Hong Li 1, Kunjie Wang 1
1 Department of Urology, Institute of Urology (Laboratory of Reconstructive Urology), West China Hospital, Sichuan 
University, Chengdu, Sichuan, People’s Republic of China

reSUmo

Este estudo é uma metanálise que busca avaliar associação entre atividade sexual e câncer de próstata. 
Nessa publicação foram selecionados 22 artigos, que compreenderam a analise de 55490 participantes. 
Dentre essas 22 publicações, 21 se tratavam de caso- controle e 1 coorte. Os aspectos avaliados da vida 
sexual foram: o numero de parceiras do sexo feminino, idade da primeira relação sexual e frequência 
ejaculatória. Como resultado após analise estatística foi demonstrada uma associação de aumento de risco 
de Câncer de próstata em pacientes que tem mais parceiras sexuais(OR 1.10, 95% CI 1.01 - 1.21). Assim como 
quando analisamos a idade da primeira relação sexual observa-se um aumento na incidência do câncer de 
próstata quanto mais novo se tem o intercurso sexual, sendo assim há uma redução de 4% a cada 5 anos 
mais velho que se tem a primeira relação (OR 0.96, 95% CI 0.92-0.99). Já a frequência ejaculatória não foi 
estatisticamente signifi cativamente frente a incidência de câncer de próstata (OR 0.97, 95% CI 0.87-1.08). 
Portanto, apesar de se basear em estudos com desenhos diferentes e que em sua maioria se tratam de caso-
controle, essa metanálise demonstra que quanto mais jovem se inicia a vida sexual e quanto mais parceiras 
se tem, maior é o risco de câncer de próstata.

COMENTÁRIO FINAL

CriSToVÃo BarBoSa neTo, md
São Paulo, SP
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR RETROSPECTIVA DE UM ÚNICO 
CIRURGIÃO EM RELAÇÃO À SEGURANÇA E EFICÁCIA DO 
IMPLANTE DE SILICONE PENUMA PARA CORREÇÃO COSMÉTICA 
ELETIVA DO PÊNIS FLÁCIDO

A Single-Surgeon Retrospective and Preliminary Evaluation of the Safety and Eff ectiveness of the Penuma Silicone Sleeve Implant for Elective 
Cosmetic Correction of the Flaccid Penis. J Sex Med. 2018 Sep;15(9):1216-1223.

James J. Elist 1, Robert Valenzuela 2, Joel Hillelsohn 2, Tom Feng 1, 
Alireza Hosseini 3

1 Department of Urology, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA; 2 Department of Urology, Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY, USA; 3 Department of Urology, MEC, Beverly Hills, CA, USA

reSUmo

Diversas técnicas já foram descritas para o aumento peniano, desde secção do ligamento suspensor do pênis 
a implantes de enxertos heterólogos. O tratamento cirúrgico é reservado aos casos de pênis embutido ou 
micro pênis devido a poucos estudos de qualidade e com complicações em índices proibitivos para indicação 
cosmética. O objetivo deste estudo é apresentar resultados utilizando-se de um novo modelo de implante de 
silicone para esse fi m.
Foram 526 pacientes operados entre 2009 e 2014, sendo que somente 400 foram incluídos no estudo. Média 
de idade de 35 anos (22-68), a grande maioria sem comorbidades. Todos os pacientes eram circuncidados pelo 
menos 2 meses antes do implante. O implante utilizado tem aprovação do FDA com desenvolvimento específi co 
para correção cosmética (Penuma ®), feito de silicone reforçado com Dacron e coberto por tela de propileno 
nas extremidades, implantado por incisão infra púbica preservando o ligamento suspensor, subdermico no 
corpo do pênis até a coroa da glande. Recomendado abstinência sexual por período de 4 a 6 semanas pós-
operatório. Medida do pênis fl ácido 7 dias antes da cirurgia comparada com medida entre 30 e 90 dias após.
A utilização do implante aumentou em média 56% a circunferência peniana (8,5 para 13,4 cm), sem alteração 
no tamanho da glande. Em relação ao comprimento do pênis fl ácido houve um aumento médio de 9 para 
11,3 cm apesar dos vieses em relação a essa medida. Após 4 anos 83% dos pacientes apresentou melhora 
na autoestima por questionário APPSSI não validado. No total 21% de complicações sendo seroma a mais 
comum (4,8%) com 12 pacientes sendo necessária retirada da prótese. Não foi reportada disfunção erétil ou 
ejaculatória.

Sexual Medicine
Review

Apesar de promissor para um assunto bastante controverso este artigo deve ser avaliado com cautela devido 
ao principal confl ito de interesse onde o autor é o fundador da empresa que produz o implante e nenhum 
outro serviço realizou este procedimento não sendo ainda reprodutível. Cerca de 84% dos pacientes não 
teriam indicação clássica de cirurgia e o instrumento utilizado para avaliar a satisfação do paciente não é um 
questionário validado.  Mais estudos devem ser realizados para se avaliar a replicação da técnica e sua efi cácia.

COMENTÁRIO FINAL

Leonardo SeLigra LopeS, md
São Paulo, SP
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IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA, “SCRATCH TECHNIQUE” 
E VÁCUO TERAPIA PÓS OPERATÓRIA COMBINADA PARA O 
TRATAMENTO DEFINITIVO DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
PEYRONIE

Infl atable Penile Prosthesis Placement, “Scratch Technique”, and Postoperative Vacuum Therapy as a Combined Approach in the Defi nitive 
Treatment of Patients with Peyronie’s Disease. J Urol. 2018 Sep;200(3):642-647.

G. Antonini 1, E. De Berardinis 1, F. Del Giudice 1, G. M. Busetto 1, S. 
Lauretti 2, R. Fragas 3, B. I. Chung 4, S.L. Conti 4, D. Giannarelli 5, I. 
Sperduti 5, M.S. Gross 6, P. E. Perito 7

1 Department of Urology, Sapienza Rome University, Policlinico Umberto I, Rome, Italy; 2 Department of 
Urology, Santa Caterina della Rosa Clinic ASL RM-C, Rome, Italy; 3 Clinica Central Cira Garcia, La Havana, Cuba; 4 
Department of Urology, Stanford University Medical Center, Stanford, CA, USA; 5 Biostatistical Unit, Regina Elena 
National Cancer Institute, Rome, Italy; 6 Section of Urology, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH, 
USA; 7 Department of Urology, Coral Gables Hospital, Coral Gables, FL, USA

reSUmo

A doença de Peyronie (DP) tem prevalência mundial de 0,5 a 20,3% e a disfunção erétil (DE) coexiste em 31,5 a 
60,1% dos casos. Entre as opções terapêuticas incluem-se medicações orais, tópicas e procedimentos cirúrgicos 
e, apesar de existirem recomendações da AUA e da EAU, diversos são os algoritmos utilizados para tratamento, 
porém quando associado à DE deve-se utilizar o implante de prótese peniana (IPP) associado a manobras como 
o modelamento ou a “técnica de arranhão” descrita por Perito. O objetivo do trabalho é reportar o método, 
segurança e a efi cácia do tratamento cirúrgico de pacientes com DP severa ou complexa associado à DE tratados 
pela terapia combinada.
No período de junho de 2013 a maio de 2016, 145 pacientes com curvatura estável maior que 30 graus, com DE 
refrataria a tratamento clínico, foram submetidos ao IPP infl ável por incisão infra púbica, associado a “técnica de 
arranhão”, podendo ainda ser utilizado o remodelamento após posicionamento da prótese. Duas semanas após 
a cirurgia, pacientes orientados a utilizar por 12 semanas a vacuoterapia sem anel constritor 3 minutos 2x ao dia. 
Foram avaliados utilizando o IIEF-5 e o EDITS, em período pós-operatório de até 48 semanas.
O tempo médio de cirurgia 58,1 minutos, sem complicações intraoperatória, porém com 4,1% de complicações 
de caráter infeccioso no pós. Apresentaram 3 pacientes com extrusão, corrigidos cirurgicamente e 3 pacientes 
com falha mecânica. No fi nal do protocolo, 93,7% dos pacientes apresentaram ausência de curvatura (ângulo 
menor que 15 graus) com melhora no IIEF-5 de 9,8 para 18,9 em até 1 ano, e média de 64,6 pontos pelo EDITS 
ao fi nal do estudo.

Sexual Medicine
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Apesar da experiência conhecida dos autores do trabalho, este estudo não foi randomizado duplo-cego com um 
grupo controle, e nem foram diferenciados em relação à prótese utilizada (duas marcas diferentes em grupos 
heterogêneos de pacientes). Entretanto os resultados parecem encorajadores em relação à segurança e eficácia 
do método, principalmente levando em consideração opção em casos graves e complexos onde eventualmente 
seriam necessários enxertos, demandando maior experiência do cirurgião e maior risco de complicações.

COMENTÁRIO FINAL

Leonardo SeLigra LopeS, md
São Paulo, SP
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Trabalho bem desenhado e executado. Apesar de dados positivos em estudos animais falhou em demonstrar 
qualquer superioridade do tacrolimus em relação ao placebo na população estudada. Um achado secundário 
foi que o escore de função erétil pré-operatória foi um fator preditor da recuperação da função erétil após 
24 meses.

ESTUDO RANDOMIZADO, DUPLO CEGO, CONTROLADO POR 
PLACEBO, PARA AVALIAR A UTILIDADE DO TACROLIMUS 
(FK506) NA PREVENÇÃO DA DISFUNÇÃO ERÉTIL APÓS 
PROSTATECTOMIA RADICAL COM PRESERVAÇÃO NERVOSA

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Assess the Utility of Tacrolimus (FK506) for the Prevention of Erectile Dysfunction 
Following Bilateral Nerve-Sparing Radical Prostatectomy. J Sex Med. 2018 Sep;15(9):1293-1299.

John P. Mulhall 1, Eric A. Klein 2, Kevin Slawin 3, Alice K. Henning 4, 
Peter T. Scardino 1

1 Urology Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 2 Department of Urology, Glickman 
Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA; 3 Vanguard Urology, Houston, TX, USA; 4 
EMMES Corporation, Rockville, MD, USA

reSUmo

Trabalho avalia o uso do tacrolimus, medicação neuromoduladora, na recuperação da função sexual após 
prostatectomia radical com preservação nervosa (PRPN). Estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico, 
controlado por placebo.
Foram avaliados 124 pacientes, 59 grupo tacrolimus via oral 2-3mg/dia e 65 grupo placebo. Idade média de 
54,6±6,2 anos. Seguimento foi de até 2 anos. Foi permitida utilização de inibidores de fosfodiesterase (iPDE5) 
e bomba de vácuo. Pacientes iniciaram medicação 7 dias antes da cirurgia e continuaram por 6 meses. Os 
escores de função erétil (IIEF - domínio de função erétil, EFD) pré-operatória foram de 28,6±2,1 (tacrolimus) 
e 29±1,5 (placebo). Aos 5 meses após PRPN os escores caíram para 8±9,4 (tacrolimus) e 9±10,7 (placebo). Após 
18 meses, os escores médios de função erétil foram de 16,0±11,3 (tacrolimus) e 20,2±9,0 (placebo)(P = 0.09).
Tacrolimus falhou em demonstrar signifi cância estatística (hazard ratio =  0.83; P = 0.50), sem diferença no: 
percentual de pacientes atingindo função erétil normal (IIEF-EFD>23); tempo para normalização da IIEF-EFD 
(>23); percentagem de  pacientes capazes de penetração em resposta ao iPDE5; e tempo para atingis resposta 
ao iPDE5.
Apesar de resposta positiva em estudos animais, o tacrolimus oral, da forma utilizada, falhou em demonstrar 
melhora na função erétil após PRPN.
Estudo limitado pela alta saída de pacientes. Dos 124, apenas 70 tinham dados completos aos 18 meses. Pontos 
positivos incluem ser randomizado, controlado por placebo, avaliação extensiva, uso de diários de medicação 
e uso de instrumento validado como desfecho primário.

COMENTÁRIO FINAL

geraLdo mUngUBa maCedo, md
Fortaleza, CE
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O extensor retido pode causar dor, infecção ou perfuração. A cavernoscopia é fácil de ser realizada, tendo 
em vista a vivência do urologista com cistoscopia. Deve ser utilizada como passo útil em um protocolo 
com aumento crescente de complexidade, iniciando com uso de especulo nasal e fi nalizando com incisão 
perineal e cavernotomia se medidas anteriores falharem.

CANTINHO  DO CIRURGIÃO: CAVERNOSCOPIA PARA 
RETIRADA DE EXTENSOR (DE PRÓTESE PENIANA)

Surgeons Corner: Cavernoscopy for Rear Tip Extender Removal. J Sex Med. 2018 Aug;15(8):1195-1197.

Nannan Thirumavalavan 1, Christopher R. V. Hoover 2, Martin S. 
Gross 3

1 Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; 2 Gallup, NM, USA; 3 Dartmouth-Hitchcock Medical Center, 
Lebanon, NH, USA

reSUmo

Cavernoscopia (uso do cistoscópio no corpo cavernoso) é usada tradicionalmete durante um procedimento de 
retirada ou de troca por prótese infl ável, para retirada de extensores de prótese peniana que fi caram retidos. 
Esse trabalho descreve como fazer esse procedimento para retirada de extensores sem causar complicações.
Levando em conta que extensores retidos podem causar dor, infecção ou perfuração, é importante um 
protocolo com nível crescente de complexidade para assegurar remoção completa de todos os componente de 
uma prótese durante cirurgia de revisão ou explante. O primeiro passo é revisar a descrição cirúrgica anterior, 
se disponível, medir e comparar todos os componentes retirados. Se for suspeitado retenção de extensor, um 
especulo nasal pode ser usado junto com pinças de apreensão e dilatadores para tentar a retirada. Em caso 
de falha dessas medidas conservadoras, um cistoscópio rígido ou fl exível pode ser usado para cavernoscopia. 
Deve-se colocar um campo impermeável para proteger o campo cirúrgico anterior do líquido. Solução salina 
ou outra solução isotônica pode ser usada. Após retirada do extensor com uma pinça de cistoscopia, uma nova 
cavernoscopia deve ser realizada para avaliar presença de um outro extensor. Após confi rmação da retirada 
completa, o corpo cavernoso deve ser irrigado com solução de antibiótico. 
Protocolo pós operatório não diverge da rotina, mas deve ser mantido um alto nível de suspeição para infecção, 
principalmente na presença de dor perineal.

COMENTÁRIO FINAL

geraLdo mUngUBa maCedo, md
Fortaleza, CE
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SAÚDE SEXUAL DURANTE O TREINAMENTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO - PESQUISA EUROPEIA ATRAVÉS DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Sexual Health During Postgraduate Training—European Survey Across Medical Specialties. Sex Med. 2018 Sep;6(3):255-262.

Alexandra Kristufkova 1, Mariana Pinto Da Costa 2, 3, 4, Gesthimani 
Mintziori 5, 6, Juan Luis Vásquez 7, Anna J. M. Aabakke 8, Mikkel Fode 7
1 1st Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia;2 
Hospital de Magalhães Lemos, Porto, Portugal; 3 Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), University of 
Porto, Porto, Portugal; 4 Unit for Social and Community Psychiatry (WHO Collaborating Centre for Mental Health 
Services Development), Queen Mary University of London, London, UK; 5 Unit of Reproductive Endocrinology, 
1st Department of Obstetrics and Gynecology, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Thessaloniki, 
Greece; 6 Department of Endocrinology, Ippokratio General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece; 7 
Department of Urology, University Hospital of Zealand, Roskilde, Denmark; 8 Department of Obstetrics and 
Gynecology, Herlev University Hospital, Herlev, Denmark

reSUmo

Os problemas relacionados à saúde sexual são muito comuns na prática clínica diária. Portanto, os profi ssionais 
médicos (psiquiatras, urologistas, endocrinologistas e gineco-obstetras) devem estar preparados para atender 
essa população de homens e mulheres no âmbito da sexualidade. Mas pouco sabemos como o treinamento 
nessa área é realizado entre os vários países e especialidades na Europa.
Um estudo foi realizado com a colaboração das sociedades de especialidades dessas quatro áreas médicas, 
envolvendo 366 entrevistados de 40 países, que responderam a um questionário online. Os principais objetivos 
foram verifi car (a) a extensão do treinamento em saúde sexual na pós-graduação; (b) a confi ança dos recém-
formados e especialistas em começo de carreira em lidar com pacientes com problemas de saúde sexual; (c) a 
necessidade de mais formação em saúde sexual durante a pós-graduação nas quatro especialidades médicas.
Entre os dados demográfi cos mais signifi cativos, podemos destacar que as mulheres foram a maioria (61,2%); 
a idade mediana foi de 31 anos (22 a 55 anos); quanto as especialidades, 40,7% eram urologistas, 27,9 eram 
psiquiatras, 15,8% eram GO e 15,6% eram endocrinologistas.
No geral, 62,3% dos profi ssionais em início de carreira não receberam quaisquer treinamentos em saúde sexual. 
Este estudo mostrou que os estagiários europeus em gineco-obstetrícia, psiquiatria, urologia e endocrinologia 
carecem de treinamento em saúde sexual durante seus programas de treinamento de pós-graduação, embora 
importante para a sua prática médica futura. O grupo que teve mais experiência prática e teórica com cuidados 
de saúde sexual durante o treinamento médico tem mais confi ança em tratar essas patologias, proporcionando 
melhores cuidados de saúde aos pacientes.
Esses achados mostram a necessidade de treinamento em saúde sexual para os currículos médicos de pós-
graduação.
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Esse estudo, mesmo limitado, mostrou que os médicos especialistas em início de carreira nas áreas de urologia, 
psiquiatria, endocrinologia e gineco-obstetrícia consideram importante o treinamento em saúde sexual, mas 
relatam que essa prática raramente está disponível.
Inferindo esses dados para a nossa realidade, é importante que as sociedades de especialidades e a sociedade 
de medicina sexual juntem esforços para melhorar o treinamento no tratamento da sexualidade aqui no Brasil.
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CARACTERIZAÇÃO DE CICATRIZES SEPTAIS E PUNTIFORMES 
NA DOENÇA DE PEYRONIE

Characterization of Septal and Punctate Scarring in Peyronie’s Disease. Urology. 2018 Aug;118:87-91.

Nahid Punjani 1, Noah Stern 2, Gerald Brock 1

1 Division of Urology, Department of Surgery, Western University, London, Canada; 2 Schulich School of Medicine 
and Dentistry, Western University, London, Canada

reSUmo

A doença de Peyronie (DP) é uma condição importante que afeta a qualidade de vida do paciente, com uma 
prevalência entre 3- 9% em vários estudos epidemiológicos.
Embora muitos médicos acreditem que seja um condição facilmente identifi cável, nem sempre isso ocorre. O 
meio padrão de diagnóstico é o exame físico, conforme indicado pelas diretrizes da AUA, mas nesse estudo o 
uso rotineiro da ultrassonografi a duplex permitiu uma avaliação mais cuidadosa e identifi cação de pacientes 
com placas não palpáveis   com sintomas do tipo DP (curvatura peniana, perda de comprimento, disfunção 
erétil, dor) com evidências ultrassonográfi cas de cicatrizes septais isoladas (CSI), ou cicatrizes puntiformes 
(CP), geralmente <3mm.
Embora ainda não totalmente defi nido, acreditamos que essas descobertas anormais no ultrassom peniano 
em uma grande coorte de homens com queixas eréteis representa variedade de patologia do elemento 
cavernoso e estrutural, provavelmente resultante de trauma ou predisposição genética. 
Em nossa população de pacientes, aproximadamente um terço dos pacientes com CSI na ultrassonografi a tem 
um exame físico normal. Da mesma forma, para CP, três quartos tinham cicatrizes não palpáveis. Isso ressalta 
o papel crucial da ultrassonografi a na investigação de pacientes.
Além disso, dentro de ambos os subconjuntos dos grupos CSI e CP, mais da metade dos pacientes também 
apresentavam queixas de disfunção sexual e, portanto, pacientes com cicatrizes desse tipo podem apresentar 
apenas queixa sem uma deformidade física.
Esta apresentação variável destaca o possível heterogeneidade dessas populações de pacientes, mas também 
a importância de se considerar a CSI ou CP como a etiologia subjacente da dor peniana, disfunção erétil, 
comprimento peniano e anormalidades de forma em tais pacientes.
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Existem dados limitados em relação ao CSI e CP em PD. 
Esse estudo ilustra que um terço dos CSI e três quartos do CP teriam permanecido ocultos sem a ultrassonografi a 
e destaca sua importância na avaliação desses pacientes. 
Os médicos devem ter maior suspeita de CSI e CP em pacientes idosos sem placas palpáveis, naquelas com 
queixa de disfunção erétil ou quando o tratamento padrão não é efi caz.
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