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Introdução 
 

 A incontinência urinária (IU) que pode ocorrer após a ativação do 

esfíncter urinário artificial (EUA) é classificada em precoce (persistente) ou 

tardia (recorrente)1. No caso da IU persistente os pacientes nunca recuperam a 

continência urinária após a ativação do EUA, apresentando perda urinária, 

muitas vezes, de forma semelhante à experimentada antes da implantação e 

durante o período de desativação. A incontinência persistente é geralmente 

atribuída a uma falha cirúrgica ou à incapacidade de identificar hiperatividade 

do detrusor ou alguma outra anormalidade do trato urinário inferior, na 

avaliação diagnóstica pré-operatória2. Por outro lado, a IU recorrente ou tardia, 

geralmente, ocorre após vários meses ou anos após a implantação do EUA. 

Várias são as causas de IU persistente e / ou recorrente: operação inadequada 

ou acidental da bomba, infecção do trato urinário (ITU) com hiperatividade 

detrusora, bexiga hiperativa de novo, atrofia uretral, erosão uretral do cuff, 

tamanho inadequado do cuff, pressão insuficiente do balão reservatório, 

desenvolvimento (recidiva) de estenose da uretra ou do colo vesical, assim 

como, falha do dispositivo com perda de fluído ou obstrução do fluxo da 

unidade de controle1,3,4.  

São relatadas taxas de revisão devido a falha mecânica entre 8 − 45%, e 

aquelas devido a razões não mecânicas, como erosão, atrofia uretral e 

infecções entre 7 − 17%5-8. 

 

Objetivo 
 



 

 

O objetivo desta avaliação é de, considerando os estudos primários, 

avaliar as melhores condutas no manejo da falha terapêutica (incontinência 

urinária precoce ou tardia) após o implante do esfíncter urinário artificial. 

 

Método 
 

A questão clínica: Quais condutas devem ser adotadas na falha terapêutica 

da incontinência urinária após implantação do esfíncter urinário artificial? 

foi respondida nesta avaliação utilizando  o método P.I.C.O., onde o P 

corresponde aos pacientes com incontinência urinária moderada a grave 

apresentando falha terapêutica após implante do EUA modelo AMS800®, I de 

intervenção com avaliação e conduta na falha e O de desfecho com resolução 

da incontinência persistente ou recidivada. A partir da pergunta estruturada 

foram identificados os descritores que constituíram a base da busca da 

evidência nas bases de dados e após os critérios de elegibilidade (inclusão e 

exclusão), foram selecionados para responder à dúvida clínica. (Anexo I) 

 
 
Resultados  

Uma história clínica cuidadosa e um exame físico focado direcionam para as 

investigações subsequentes necessárias para determinar a causa da 

incontinência pós-implante do EUA. 

A operação inadequada do EUA é a causa mais comum de IU imediata pós-

ativação. Os pacientes devem ser ensinados a desinsuflar completamente o 

cuff e compreender que o esvaziamento da bexiga leva tempo, podendo ser 

necessária reciclagem repetida. 

A bomba de controle, mal colocada no escroto, pode também ser 

acidentalmente comprimida e causar deflação involuntária do cuff e IU. Quando 

isso acontece o paciente irá queixar-se de incontinência em determinadas 

posições do corpo. A posição sentada, com apoio diretamente sobre o cuff 

uretral, também pode desencadear a sua abertura (compressão direta); isto 

pode ser resolvido evitando assentos duros ou com ponta. 



 

 

Os sintomas da bexiga hiperativa (BH) ocorrem em até 25% dos pacientes pós-

prostatectomia, podendo estar associada com infecção do trato urinário. 

Sintomas de BH de novo, como urgência, frequência, noctúria e incontinência 

de urgência, podem se desenvolver em até 23% dos pacientes que não 

apresentaram esses sintomas no pré-operatório. Aqueles com BH no pré-

operatório terão sintomas persistentes em até 71% dos casos9(C). Um histórico 

de incontinência urinária de urgência que antecedeu a implantação do EUA 

pode auxiliar no diagnóstico da hiperatividade detrusora. Quando a 

fisiopatologia permanece em dúvida, a avaliação urodinâmica é indicada para 

orientar o tratamento10(D). O tratamento deve ser semelhante ao de qualquer 

paciente com bexiga hiperativa10(D). 

Se o paciente não apresenta continência após a ativação do EUA (4−6 

semanas pós-implantação) no pós-operatório o problema mais comum é um 

cuff muito grande ou um reservatório muito pequeno. Se o cuff uretral colocado 

for muito grande a coaptação da uretra fica insuficiente, resultando em 

incontinência persistente 11(C). O diagnóstico de um cuff com ajuste frouxo 

pode ser feito pela revisão das anotações cirúrgicas, perfilometria da pressão 

uretral (realizada com o cuff nos modos inflado e desinsuflado), avaliação 

uretroscópica e esfincterometria de perfusão retrógrada com cistoscópio 

flexível 12(C). Em alguns casos, o balão reservatório pode não oferecer pressão 

suficiente para a adequada coaptação uretral, que pode ser visualizada 

cistoscopicamente. 

A perda de fluidos do sistema pode apresentar-se com incontinência 

persistente ou recorrente. Os locais de perda de fluido podem incluir o cuff 

uretral, qualquer área da tubulação de conexão, as ligações da tubulação, o 

balão reservatório, ou raramente a bomba de controle. Uma vez que o fluido foi 

perdido do sistema, as características de bombeamento mudarão até que a 

bomba fique vazia. A radiografia simples abdominal pode excluir a perda de 

fluido do reservatório, se a solução de contraste for utilizada como meio de 

enchimento13(C). Se a solução isotônica de cloreto de sódio for usada como 

meio fluido, a avaliação radiográfica não ajuda, porque os componentes de 

silicone não são radiopacos. Radiografias com insuflação-desinsuflação são 

necessárias para avaliar a função do esfíncter. Quando o cuff está fechado, um 



 

 

anel de contraste deve ser visível no local do cuff. Quando o cuff está aberto, a 

bomba e o reservatório devem conter algum fluido, e o manguito deve ter fluido 

mínimo. Se o contraste radiográfico estiver ausente, ocorreu vazamento14(C). 

Quando uma solução isotônica (cloreto de sódio) é usada como o meio fluido, 

uma ultrassonografia abdominal inferior15(C) ou uma tomografia 

computadorizada (TC) de abdômen e pelve, sem contraste, pode ajudar a 

avaliar o volume no balão e diagnosticar perda de fluido16(D). No entanto, a 

imagem não ajudará a determinar a localização exata do vazamento. Durante o 

ato operatório (revisão) o uso do teste de condutância elétrica (ohmímetro) 

auxilia na identificação do componente defeituoso e do local do vazamento 

16(D). Se o ohmímetro não puder ser utilizado para identificar o local de fuga, a 

pressão no reservatório pode ser medida conectando a tubulação a um 

transdutor de pressão ou por meio de aspiração e medição do volume do 

balão17(C). Quando a perda de fluido ocorre a exploração cirúrgica é 

necessária. O "AUS Consensus Group" (2015) recomenda que todo o 

dispositivo EUA seja removido se a perda de fluído é evidente10(D). Entretanto, 

estudos sustentam que em casos específicos quando o vazamento de um 

componente pode ser identificado no intra-operatório e o EUA tenha sido 

colocado em um período < 3 anos, a substituição de um único componente 

pode ser considerada18,19(C). 

A atrofia uretral subcuff é definida como uma perda progressiva da continência 

inicial, após a implantação do EUA, na ausência de erosão, mau 

funcionamento mecânico ou vazamento e / ou causas relacionadas à bexiga 

levando a piora da continência urinária10(D). A atrofia do tecido resulta em 

perda de compressão uretral e oclusão luminal. A evolução da incontinência 

aumenta lentamente ao longo de meses ou anos e frequentemente existe uma 

mudança no número (aumento) de acionamentos da bomba, necessários para 

abrir o cuff 4 (D).  Uma radiografia simples da pelve mostrará mais líquido no 

cuff na comparação com uma radiografia no pós-operatório imediato (se for 

usado preenchimento de contraste). A uretroscopia descarta a erosão e 

confirma o diagnóstico de atrofia quando uma má coaptação da mucosa, ao 

nível do cuff, é observada com ele totalmente inflado10(D). O perfil de pressão 

uretral de retirada pode ser realizado com o manguito nos modos inflado e 



 

 

desinsuflado, embora atualmente seja um recurso pouco utilizado. Mínima 

mudança de pressão entre os dois modos sugere atrofia subcuff ou disfunção 

esfincteriana 4(D). Uma abordagem terapêutica inicial mais conservadora é 

preferida, como redução da dimensão do cuff ou substituição do 

posicionamento, mais proximal sempre que possível 6,20(C). Outros 

procedimentos como duplo-cuff 21-23(C) , colocação transcorporal (TC) do cuff 

24-26(C) ou pressões mais altas no reservatório, podem ser considerados. Existe 

incerteza na literatura quanto ao melhor método para revisão do cuff. Um 

estudo coorte histórico mostrou que a colocação de 'duplo-cuff" foi mais eficaz 

do que um de "menor dimensão" (quanto à falha mecânica; p = 0,01) ou na 

comparação com a "substituição por uma nova localização" (quanto à 

continência; p = 0,02) 27(B). Um outro coorte histórico comparou a colocação 

de duplo-cuff com único-cuff em pacientes com incontinência urinária pós 

prostatectomia, como terapia inicial. Este estudo, em um follow up longo (74 − 

58 meses) não mostrou diferença na taxa de continência entre os grupos (NNT 

= NS), entretanto, o grupo duplo-cuff apresentou um maior número de 

complicações que necessitaram de cirurgia adicional (ARA = −0,53 a 0,008; 

NNH = NS; sem significância estatística)28(B).  

 

SÍNTESE GLOBAL DA EVIDÊNCIA 
 

 Uma operação inadequada do EUA é a causa mais comum de IU 

imediata pós-ativação. (D) 

 Em pacientes com bexiga hiperativa e IU persistente, quando a 

fisiopatologia permanece em dúvida, a avaliação urodinâmica é 

indicada para orientar o tratamento, que deve ser semelhante ao 

de qualquer paciente com bexiga hiperativa. (D) 

 Se o paciente não apresenta continência após a ativação do EUA 

(4−6 semanas pós-implantação) no pós operatório o problema 

mais comum é um cuff muito grande ou um reservatório muito 

pequeno. (C) 

 O diagnóstico de um cuff com ajuste frouxo pode ser feito pela 

revisão das anotações cirúrgicas, estudo urodinâmico, avaliação 



 

 

uretroscópica e esfincterometria de perfusão retrógrada com 

cistoscópio flexível. (C)  

 A radiografia simples abdominal pode excluir a perda de fluido do 

reservatório, se a solução de contraste for utilizada como meio de 

enchimento. (C) 

 Se uma solução isotônica (cloreto de sódio) é usada como o meio 

fluido, uma ultrassonografia abdominal inferior (C) ou uma 

tomografia computadorizada de abdômen e pelve, sem contraste, 

pode ajudar a avaliar o volume no balão e diagnosticar perda de 

fluido (D). 

 O "AUS Consensus Group" (2015) recomenda que todo o 

dispositivo EUA seja removido se a perda de fluído é evidente. (D) 

 Em casos específicos, quando o vazamento de um componente 

pode ser identificado no intra-operatório e o EUA tenha sido 

colocado em um período < 3 anos, a substituição de um único 

componente pode ser considerada. (C) 

 A atrofia uretral subcuff é definida como uma perda progressiva 

da continência inicial, após a implantação do EUA, na ausência 

de erosão, mau funcionamento mecânico ou vazamento e / ou 

causas relacionadas à bexiga levando a piora da continência 

urinária. (D) 

 Na atrofia uma radiografia simples da pelve mostrará mais líquido 

no cuff na comparação com uma radiografia no pós-operatório 

imediato (se for usado preenchimento de contraste). A 

uretroscopia descarta a erosão e confirma o diagnóstico de atrofia 

quando uma má coaptação da mucosa, ao nível do cuff, é 

observada com ele totalmente inflado. (D) 

 Na atrofia uma abordagem terapêutica inicial mais conservadora 

é preferida, como redução da dimensão do cuff ou substituição do 

posicionamento, mais proximal sempre que possível. (C) Outros 

procedimentos como duplo-cuff (C) , colocação transcorporal do 

cuff (C) ou pressões mais altas no reservatório, podem ser 

considerados. 
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Anexo I 

 

1. Questão Clínica 

Quais condutas devem ser adotadas na falha terapêutica da incontinência 

urinária após implantação do esfíncter urinário artificial? 

 

2. Pergunta estruturada (PICO) 

Paciente – Pacientes com incontinência urinária moderada a grave 

apresentando falha terapêutica após implante do EUA modelo AMS800® 

Intervenção – avaliação e conduta na falha  

Comparação –  

Outcome – resolução da incontinência persistente ou recidivada. 

 

3. Critérios iniciais de elegibilidade dos estudos 

 Componentes do PICO 

 Estudos comparativos observacionais (coorte e/ou antes e depois)  

 Estudos comparativos experimentais (ensaio clínico) 

 Sem limite de período consultado 



 

 

 Sem limite de idiomas considerados 

 Texto completo disponível obrigatório  

 

4. Fontes de informação científica consultadas 

Medline (via PubMed), EMBASE, Central (Cochrane), Lilacs (via BVS), busca 

manual. 

 

4.1. Estratégias de busca utilizadas 

 Medline –  (Artificial Urinary Sphincter OR Artificial Urinary Sphincters 

OR Artificial Genitourinary Sphincter OR Artificial Genitourinary 

Sphincters OR Artificial sphincter OR AMS 800 OR AMS800) 

 Demais bases informatizadas – ‘artificial AND urinary AND sphincter’ 

 Demais bases informatizadas – ‘artificial AND urinary AND sphincter’ 

 Busca manual – Referência das referências, revisões e guidelines 

 

5. Seleção dos estudos 

Inicialmente selecionados pelo título, sequencialmente pelo resumo, e por fim 

através de seu texto completo, sendo este último submetido à avaliação crítica 

e extração dos resultados relativos aos desfechos. 

 

6. Avaliação crítica e força da evidência 

A força da evidência dos estudos observacionais e experimentais foi definida 

levando em consideração o desenho do estudo e os correspondentes riscos de 

vieses, os resultados da análise (magnitude e precisão), a relevância e a 

aplicabilidade (Oxford/GRADE)29,30.  

 

7. Extração dos dados  

Os resultados obtidos dos estudos incluídos foram relativos ao número de 

pacientes que obtiveram benefícios ou danos com diferentes procedimentos na 

avaliação e condução da falha terapêutica após implantação do EUA. 



 

 

. 

7.1. Análise e expressão dos dados 

Sempre que possível, os resultados serão expressos em redução ou aumento 

do risco absoluto com seus respectivos intervalos de confiança de 95% e 

calculados os NNTs (número necessário para tratar ou NNH [número 

necessário para dano]). 

 

8. Descrição da evidência 

A evidência disponível seguirá alguns princípios de exposição: 

 Será pelo desfecho benefício ou dano  

 Será por desenho de estudo (ensaio clínico randomizado, ensaio clínico, 

antes e depois) 

 Terá como componentes: o número de pacientes, o tipo de comparação, 

a magnitude (NNT), a precisão (IC95%) 

 

8.1. Resultados  
 

Recuperou-se 1764 trabalhos. Desses foram selecionados pelo título 30 e 

depois pelo resumo 26, tendo sido acessado os textos completos destes 

últimos.  

Após a análise dos textos completos foram incluídos nesta avaliação 24 

estudos4,6,11-32. 

Os principais motivos de exclusão foram: não respondiam ao PICO. 

No final dos resultados será elaborada a síntese global da evidência. 

 

8.2. Síntese Global da Evidência 

 A síntese global será elaborada considerando a evidência descrita; 

 Terá a sua força estimada (Oxford/GRADE)29,30 em 1b e 1c (graus A) 

ou forte, e em 2a, 2b e 2c (graus B) ou moderada ou fraca ou muito 

fraca; 



 

 

 Será considerada a evidência de maior força. 

 

 

 

 

 


