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Neste documento você encontrará sugestões de contribuições para a Consulta Pública para 
atualização da Resolução Normativa que define o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. As 
propostas referem-se às indicações para as quais a SBU está defendendo o uso imperativo da 
prótese peniana inflável: Doença de Peyronie e Trauma raquimedular / uso de catéter uretral. 
Clique nos links para encontrar as referências. 
 
Doença de Peyronie: 
A modelagem do pênis foi mais bem-sucedida quando realizada com uma prótese peniana 
inflável (84%) do que com um implante semirrígido (54%) na Doença de Peyronie. 
Giulio Garaffa, Andrea Minervini, Nim A. Christopher, Suks Minhas and David J. Ralph. The management of residual 
curvature after penile prosthesis implantation in men with Peyronie’s disease. 2011 BJU International. 108, 1152-1156 

 
Os dispositivos infláveis conduzem a uma satisfação funcional mais elevada e a taxas mais 
baixas da deformidade persistente da curvatura peniana comparados com os dispositivos 
maleáveis. 
Outcomes of surgical treatment of Peyronie's disease. Carson CC, Levine LA. BJU Int. 2014 May;113(5):704-13. doi: 
10.1111/bju.12565. 

 
A prótese inflável pode otimizar o tamanho do pênis, sendo mais indicada para pós-
prostatectomia radical, Doença de Peyronie e priapismo isquêmico. 
Henry GD, Carrion R, Jennermann C, Wang R. Prospective evaluation of postoperative penile rehabilitation: penile 
length/girth maintenance 1 year following Coloplast Titan inflatable penile prosthesis. J Sex Med. 2015 
May;12(5):1298-304. 

 
A Doença de Peyronie tem prevalência de 3,2% na população de 30 a 80 anos, sendo que 32% 
possuem a possibilidade de desenvolver disfunção erétil. 
F Sommer et al. Epidemiology of Peyronie’s disease, International Journal of Impotence Research (2002) 14, 379–
383. doi:10.1038=sj.ijir.3900863  

 
A Doença de Peyronie tem prevalência de 3,2% na população de 30 a 80 anos, sendo que 32% 
possuem a possibilidade de desenvolver disfunção erétil. 
Mulhall JP, Schiff J, Guhring P. An analysis of the natural history of Peyronie’s disease. The Journal of urology. 
2006;175(6):2115–2118.discussion 2118 

 
 
Trauma raquimedular / uso de catéter uretral: 
A erosão das próteses semirrígidas é uma complicação bem conhecida em pacientes com lesão 

medular ou distúrbio neurológico. Catéteres uretrais de sondagem e cateterização intermitente 

causam a maioria dessas complicações.  

Hisasue, Shin-Ichi et al. Erosion of a penile prosthesis due to an indwelling urethral catheter as a late complication. 
International Journal of Urology 9:525-527, 2002. 

 
Em pacientes com necessidade de auto cateterismo, a prótese peniana inflável também visa 

auxiliar no manejo da incontinência urinária, facilitando a adaptação de coletores de pênis 

externos. 

Utida C, Truzzi JC, Bruschini H, Simonetti R, Cedenho AP, Srougi M, Ortiz V. Male infertility in spinal cord trauma. Int 
Braz J Urol. 2005 Jul-Aug;31(4):375-83. 

 
Recomenda-se a prótese inflável para pacientes com catéter uretral ou em uso de cateterismo 
intermitente a fim de evitar erosão da prótese semirrígida pelo atrito e associado ao cateterismo.  
Steidle CP, Mulcahy JJ. Erosion of penile prostheses: a complication of urethral catheterization. J Urol. 1989 
Sep;142(3):736-9. 

 



A erosão da prótese semirrígida é complicação bem conhecida em paciente em uso ou grupo de 
alto risco para uso de catéter uretral. 
Ciftci H, Verit A, Savas M. Late complications of spontaneous urethral erosion of a malleable penile prosthesis in a 
young patient. Singapore Med J. 2012 Jun;53(6):e120-1. 

 
A erosão da prótese semirrígida é complicação bem conhecida em paciente em uso ou grupo de 
alto risco para uso de catéter uretral. 
Hisasue, Shin-Ichi et al. Erosion of a penile prosthesis due to an indwelling urethral catheter as a late complication. 
International Journal of Urology 9:525-527, 2002. 

 
Catéteres uretrais de sondagem e cateterização intermitente causam a maioria das erosões das 
próteses penianas semirrígidas, em razão da compressão da uretra pela prótese e da fricção 
produzida pelo catéter. 
Hisasue, Shin-Ichi et al. Erosion of a penile prosthesis due to an indwelling urethral catheter as a late complication. 
International Journal of Urology 9:525-527, 2002. 

 
O trauma raquimedular tem 40 novos casos/ano/por milhão no Brasil, sendo que 80% são em 
homens e, destes, 75% podem ter disfunção erétil. 
Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular – Ministério de Saúde – 2013 

 
O trauma raquimedular tem 40 novos casos/ano/por milhão no Brasil, sendo que 80% são em 
homens e, destes, 75% podem ter disfunção erétil. 
FALAVIGNA, Asdrubal et al. Spinal cord injury and male infertility: a review. Coluna/Columna, São Paulo,v. 11, n. 4, 
p. 322-325, Dec. 2012 


