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Artigo de revisão da literatura bastante interessante para aquelesque tratamos urologistas em geral que 
tratam hipogonadismo secundário (de causa hipofisária) com SARM no sentido de estimular a produção 
endógena de testosterona, evitando assim a atrofia testicular a longo prazo com consequente esterilização, 
de pacientes medicados com testosterona exógena.

MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTOR 
DE ANDROGÊNIO:  CONHECIMENTO ATUAL E 
APLICAÇÕES CLÍNICAS

Selective Androgen Receptor Modulators: Current Knowledge and Clinical Applications. Sex Med Rev. 2019 Jan;7(1):84-94.

Solomon ZJ 1, Mirabal JR 2, Mazur DJ 3, Kohn TP 4, Lipshultz LI 5, 
Pastuszak AW 6

1 Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; 2 Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, 
TX, USA; 3 Urology Associates, Denver, CO, USA; 4 Brady Urological Institute, Johns Hopkins School of Medicine, 
Baltimore, MD, USA; 5 Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Urology 
Associates, Denver, CO, USA; 6 Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; Center 
for Reproductive Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

RESUMO:

Este artigo se propôs a fazer uma revisão da literatura no MEDLINE utilizando os seguintes termos: 
modulador seletivo de receptor de androgênio, hipogonadismo, caquexia, câncer da mama, hiperplasia 
prostática benigna, libido e massa muscular magra.
Os moduladores seletivos de receptor de androgênio (SARMs) se ligam diferencialmente aos receptores 
androgênicos dependendo da estrutura química de cada SARM. Como resultado, provocam atividade celular 
anabólica, evitando os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes. 
Embora até o momento não haja indicações aprovadas pela Agência Americana de Medicamentos e 
Alimentos (FDA) para SARMs, os investigadores investigaram os usos potenciais desses compostos. Dentre os 
SARMs, os mais conhecidos, são o citrato de clomifene e o tamoxifeno.
A pesquisa básica centrou-se em farmacocinética e farmacodinâmica desses agentes, demonstrando 
poucas interações com outros medicamentos. Estudos clínicos iniciais demonstraram usos potenciais dos 
SARMs no tratamento de doenças relacionadas ao câncer. caquexia, hiperplasia prostática benigna (HPB), 
hipogonadismo e câncer de mama, com resultados positivos.
Ao final os autores concluíram que os SARMs têm inúmeras possíveis aplicações clínicas, com promessa para 
uso seguro no tratamento de caquexia, hipertrofia prostática benigna, hipogonadismo, câncer de mama e 
câncer de próstata.
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A ampla revisão de literatura buscou alguma associação medicamentosa com iPDE5 que alavancasse o efei-
to terapêutico na falha da monoterapia.
Apenas foi demonstrado que associar iPDE5 diário mais sob demanda, pode ser melhor, e que complemen-
tação androgênica não traz benefícios se a doença desencadeante da DE estiver avançada.
Raros foram os artigos passíveis de comparação, pela heterogeneidade metodológica. A combinação de 
iPDE5 com alfa-bloqueadores, 5 alfa-reductase, ácido fólico, angiotensina tipo 1 e metformina não tem 
respaldo suficiente na literatura.

REVISÃO SISTEMÁTICA DA TERAPIA DE COMBINAÇÃO 
ORAL PARA DISFUNÇÃO ERÉTIL QUANDO A MONOTE-
RAPIA COM INIBIDOR DE FOSFODIESTERASE TIPO 5 
FALHA
Systematic Review of Oral Combination Therapy for Erectile Dysfunction When Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor Monotherapy Fails. Sex Med Rev. 2019 
Jul;7(3):430-441.

Munk NE 1, Knudsen JS 2, Comerma-Steffensen S 1, Simonsen U 3

1 Department of Biomedicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark; 2 Department of Biomedicine, Aarhus 
University, Aarhus, Denmark; Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark; 
3 Department of Biomedicine, Aarhus University, Aarhus, Denmark

RESUMO:

A monoterapia com iPDE5 sob demanda é o tratamento de primeira linha para DE. Entretanto, 30 a 40% dos 
pacientes apresentam falha ou pequena resposta.
O objetivo deste artigo foi revisar sistematicamente a eficácia e a segurança de uma segunda linha de terapia 
oral combinada para DE, quando a monoterapia falha.
Foram pesquisados 515 artigos, por meio do PUBMED e da EMBASE, os quais relatavam dados quantitativos 
das falhas nas monoterapias para DE, e artigos que comparavam os resultados dos tratamentos combinados 
(iPDE5 + outra droga). Foram utilizadas nessa pesquisa as seguintes palavras chave: ereção; inibidor da 
fosfodiesterase tipo 5; alfa-bloqueadores, andrógeno, terapia combinada e sildenafila. Foram incluídos 
nessa revisão 13 dos 515 artigos, ou seja aqueles que: comparavam os resultados dos tratamentos somente 
com iPDE5 com os tratamentos com iPDE5 sob demanda e com o diário; IPDE 5 mais hormônios, ou alfa-
bloqueadores ou 5 alfa-reductase ou ácido fólico ou angiotensina tipo 1 ou metformina.
Os autores observaram que os fatores que limitavam esse artigo eram: a heterogeneidade dos critérios de 
inclusão, diferentes doses ou duração diferente dos tratamentos, amostras pequenas e diversos métodos 
de avaliação da DE.
Concluiram que:.o tratamento diário com baixas doses de iPDE5 pode ser tentado, quando houver falha 
na demanda; a combinação com androgênios parece ser segura quando indicada, mas a combinação com 
alfa-bloqueadores não mostrou efeito vantajoso para a DE em comparação com a monoterapia; a eficácia da 
combinação dos iPDE5 com outras drogas descritas nesta revisão é incerta e requer mais pesquisas.
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Este estudo nos mostra claramente uma conclusão que parece logica: os melhores  resultados com uso de 
proteses penianas são obtidos  quando tratados por especialistas experientes nesta área.
Isto se deve à destreza cirúrgica e manuseio das complicaçoes e estar atualizado com as novas tecnicas 
cirurgicas, mas tambem ao bom aconselhamento pré-operatório,   e escolha certa do modelo da  protese.

GRAU DE SATISFAÇÃO APÓS 1 ANO DE SEGUIMENTO 
COM PACIENTES TRATADOS COM PRÓTESE 
PENIANA: DADOS COLETADOS DE REGISTRO 
PROSPECTIVO, MULTICÊNTRICO - INSIST-ED
Satisfaction rate at 1-year follow-up in patients treated with penile implants: data from the multicentre prospective registry INSIST-ED. BJU Int. 2019 
Feb;123(2):360-366.

Capogrosso P 1, 2, Pescatori E 3, Caraceni E 4, Mondaini N 5, Utizi L 4, 
Cai T 6, Salonia A 1,2, Palmieri A 7, Deho’ F 1, 2

1 Università Vita-Salute San Raffaele, Milan, Italy; 2 Division of Experimental Oncology/Unit of Urology, URI, IRCCS 
Ospedale San Raffaele, Milan, Italy; 3 Hesperia Hospital, Modena, Italy; 4 Area Vasta 3, Civitanova Marche, Italy; 5 

Ospedale S.M. Annunziata, Florence, Italy; 6 Department of Urology, Santa Chiara Regional Hospital, Trento, Italy; 
7 Università Federico II, Naples, Italy

RESUMO:

As ferramentas de avaliação utilizadas em estudos anteriores para avaliação da satisfação com proteses penianas 
foram questionários não validados, ou medidas da qualidade de vida, avaliação do indice internacional de 
função eretil  (iief), ou do inventario de avaliação da satisfação com tratamento da disfunção eretil (edits).   
Estas ferramentas foram desenvolvidas para avaliação pos tratamento com comprimidos orais, injeções intra-
cavernosas, ou dispositivos de vacuo, e não para o caso especifico das proteses penianas.
Neste estudo, foi utilizado um novo e validado questionário, chamado de “quality of life and sexuality with 
penile prosthesis” - qolspp.
Este questionario, é dividido em 4 dominios:  funcionabilidade da protese ( funcional ), interação com a parceira 
(relacional ),  relação com o mundo externo ( social ) e auto imagem (pessoal )
O questionario foi distribuido para 583 pacientes com 1 ano de cirurgia e 142 foram considerados para o estudo.
Procurou-se comparar os resultados com  a idade do paciente , etiologia, tipo de protese, acesso cirurgico, 
presença de complicações pos operatorias e a experiencia do cirurgião, na tentativa de obter fatores preditores 
de bons resultados.  
O unico dado preditor de um maior grau de satisfação foi a experiencia do cirurgião.  
Pacientes com as inflaveis tiveram pontuação levemente superior que as maleáveis no dominio funcional.  Isto 
no entanto não teve impacto preditivo no  grau de satisfação geral obtidos com ambos tipos de proteses.  
Estudos anteriores encontraram menor satisfação em pacientes com etiologia de peyronie e pos prostatectomia 
radical. Nesta serie os resultados obtidos foram semelhantes as outras etiologias, decorrencia da melhora das 
tecnicas cirurgicas.

COMENTÁRIO FINAL
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Este artigo de revisão, resume as mais importantes publicações sobre o manuseio das complicações com 
utilização de protese  inflavel, e como evita-las.
     Seu ponto forte se encontra em transmitir as tecnicas  desenvolvidos por  cirurgiões de grande “expertise” 
neste tema, e suas experiencias pessoais. Trata-se de leitura com bibliografia importante para  quem deseja 
obter maior conhecimento na cirurgia de  proteses penianas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO DE COMPLI-
CAÇÕES DURANTE CIRURGIA PARA O IMPLANTE DE 
PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL

Damage Control Considerations During IPP Surgery. Curr Urol Rep. 2019 Jan 30;20(2):10

Yang DY 1, Kohler TS 2

1 Department of Urology, Mayo Clinic, 200 First St SW, Rochester, MN, 55905, USA; 2 Department of Urology, Mayo 
Clinic, 200 First St SW, Rochester, MN, 55905, USA

RESUMO:

Neste artigo, os autores chamam atenção de que a cirurgia para o implante de protese peniana inflavel 
agora é um tratamento de primeira linha para a Disfunção Eretil, segundo o “Guidelines” da AUA 2018.  
Alem disso, mostram que nos EUA, cerca de 75% dessas cirurgias são realizadas por cirurgiões de pouca 
experiencia.  Desta forma, fica sub-entendido a necessidade de maiores conhecimentos em como lidar com 
complicações que a rigor não deveriam ocorrer neste tipo de procedimento. 
Fazem menção as complicações mais comuns, abordando as intra e pos-operatorias, como proceder para 
corrigi-las e relatam manobras e truques descritos pelos maiores “experts” no assunto,  para evita-las.
Discorrem sobre as complicações com os cilindros, como o “crossover”, perfuração distal, lesão uretral, 
perfuração proximal, herniacao e aneurismas dos cilindros,e a temivel necrose de glande.
 Sobre o reservatorio, lembram a importancia de dominar as tecnicas de posicionamento ectopico, 
apesar de o Espaco de Retzius ser considerado o local ideal.  Porem, após o advento da cirurgia robotica, os 
riscos aumentam com a colocação nesta região.
 Sobre a lesão de bexiga, lembram de drena-la com sonda ao iniciar a cirurgia e  usar de manobra 
digital para descolar o Retzius.
 Orienta sobre as possiveis lesões vasculares no per operatorio, situação de real risco de vida, e como 
abordar os hematomas pos cirurgico que por vezes podem provocar encarceramento do “pump”.
 Por fim, nos mostram a experiencia com o manuseio de infecção. Chamam a atenção para o fato 
de que com as proteses revestidas por antibiotico, a presença de infecção geralmente é introduzida por 
contaminação cirurgica.

COMENTÁRIO FINAL

ROBERTO MIRANDA DE CERQUEIRA DE CAMPOS 
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Este estudo infere que o mero uso da pornografia não tem qualquer correlação com a piora da função erétil. 
No entanto, em indivíduos que auto afirmaram que usam a pornografia de uma maneira “problemática”, no 
estudo transversal, observou se correlação entre este uso problemático e a piora da função erétil. Nestes 
pacientes “problemáticos”, muitas outras variáveis estão em jogo que podem também levar a aumento da 
disfunção erétil, podendo falsear o resultado encontrado neste trabalho.

O USO DA PORNOGRAFIA ESTÁ CORRELACIONADO 
COM A FUNÇÃO ERÉTIL? RESULTADOS DE ESTUDO 
TRANSVERSAL E LONGITUDINAL

Is Pornography Use Related to Erectile Functioning? Results From Cross-Sectional and Latent Growth Curve Analyses.J Sex Med. 2019 
Jan;16(1):111-125.

Grubbs JB 1, Gola M 2

1 Bowling Green State University, Bowling Green, OH, USA; 2 Clinical Neuroscience Laboratory, Institute of 
Psychology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute 
for Neural Computations, University of California, San Diego, CA, USA

RESUMO:

Este trabalho avalia se o mero uso da pornografia per se e o uso de pornografia auto declarado como 
problemático está correlacionado com o aumento da disfunção erétil.
Para tanto, foram analisados três amostras de pacientes em estudo transversal e longitudinal durante um 
ano onde a ferramenta para avaliar a função erétil foi o “International Index of Erection Functioning 5” 
(IIEF-5).
Observou se que nas três amostras analisadas houve correlação no estudo transversal entre disfunção erétil 
e uso de pornografia auto declarado como problemático mas não entre o mero uso de pornografia per se 
e disfunção erétil. Nas curvas de crescimento latente do estudo longitudinal não houve demonstração de 
correlação entre qualquer variável de pornografia e evolução da piora da função erétil.
Portanto, não houve evidência de correlação entre o mero uso de pornografia e disfunção erétil; houve 
evidência de consistência entre uso de pornografia auto declarado como problemático e disfunção erétil no 
estudo transversal e nenhuma correlação entre qualquer variável de pornografia e piora da função erétil 
no estudo longitudinal.

COMENTÁRIO FINAL
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Este trabalho, apesar de retrospectivo, demonstra que é aconselhável o uso da gentamicina profilática, em 
cirurgias envolvendo próteses,  em dose padrão quando comparado a dose baseada no peso devido a maior 
incidência de insuficiência renal aguda. E mais, não houve diferença entre a incidência de infecção entre os 
dois grupos analisados. 

POTENCIAL ASSOCIAÇÃO DE GENTAMICINA BASEADA 
NO PESO COM AUMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL 
AGUDA EM CIRURGIA PROSTÉTICA UROLÓGICA

Potential Association of Weight-Based Gentamicin with Increased Acute Kidney Injury in Urologic Prosthetic Surgery. J Sex Med. 2019 Jan;16(1):137-144. 

Moore RH 1, Anele UA 2, Krzastek SC 2, Klausner AP 3, Roseman JT 2

1 Virginia Commonwealth University School of Medicine, Richmond, VA, USA; 2 Division of Urology, Virginia 
Commonwealth University Medical Center, West Hospital, Richmond, VA, USA; Division of Urology, Hunter 
Holmes McGuire VA Medical Center, Richmond, VA, USA; 3 Division of Urology, Virginia Commonwealth University 
Medical Center, West Hospital, Richmond, VA, USA; Division of Urology, Hunter Holmes McGuire VA Medical Center, 
Richmond, VA, USA

RESUMO:

Neste estudo retrospetivo foram avaliados pacientes que realizaram implante de próstese peniana 
(maleável ou inflável) e esfíncter urinário artificial entre 2000 e 2017. Os participantes foram divididos 
em dois grupos (dose padronizada (DP) e baseado no peso (BP)). As doses aplicadas na DP são de 80 mg 
de gentamicina antes e 1000mg de vancomicina após o procedimento. A dose BP é única de gentamicina 
(5mg/kg) antes e vancomicina (15mg/kg) depois do procedimento. O desfecho primário foi a incidência de 
insuficiência renal aguda (IRA).  No período, foram realizadas 415 cirurgias e 124 entraram nos critérios. Em 
57 procedimentos foram administrados gentamicina baseado no peso e 67 procedimentos na dose padrão 
(5,06 vs 1,07 mg/kg, P < .001). A incidência de IRA foi maior no grupo BP (15,8%, 9 de 57 vs 3%, 2 de 67, P = 
.02). O índice de infecção foi similar nos dois grupos (5,3%, 3 de 56 vs 5.2%, 3 de 58, P = 1.00) e no grupo com 
IRA não houve infecção. Os pacientes no grupo com IRA apresentaram taxas mais altas de administração de 
gentamicina (81,8% vs 42.5%, P = .023), DRC pré-operatoria (63,6% vs 14,2%, P = .001) e DM Pré-operatoria 
(81,8% vs 44,1% P = .025). Portanto, o uso da gentamicina profilática para infecção peri prostética baseado 
no peso do paciente apresentou mais IRA que a gentamicina dose padrão e, apresentaram taxas similares de 
infecção entre estes dois grupos. Sendo assim, é aconselhável usar a dose padrão de gentamicina quando da 
profilaxia da infecção peri prostética.

COMENTÁRIO FINAL

ADRIANO FREGONESI
São Paulo, SP
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Ainda não está definido o real papel do estiramento peniano no tratamento da DP. Os resultados prelimina-
res de estudos em andamento são encorajadores, com a vantagem adicional de se tratar de uma modalida-
de terapêutica não-invasiva, com pouca morbidade e baixo custo.

ESTIRAMENTO PENIANO COMO TRATAMENTO PARA 
DOENÇA DE PEYRONIE: REVISÃO DE LITERATURA

Penile Stretching as a Treatment for Peyronie’s Disease: A Review. Sex Med Rev. 2019 Jul;7(3):508-515.

Cowper MG 1, Burkett CB 1, Le TV 2, Scherzer N 1, Hellstrom WJG 3

1 Department of Urology, Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA, USA; 2 Department of Andrology, 
Binh Dan Hospital, Ho Chi Minh City, Vietnam; 3 Department of Urology, Tulane University School of Medicine, New 
Orleans, LA, USA. 

RESUMO:

Doenca de Peyronie (DP) é uma condição debilitante, com prevalência estimada entre 3% e 9%. As opções de 
tratamento atuais consistem em terapia oral, injeção intra-lesional (IIL) e cirurgia. O estiramento peniano, 
que inclui a terapia de tração peniana (TTP) e os dispositivos a vácuo (DV), tem sido utilizado como uma 
outra alternativa terapêutica. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura 
que aborda o estiramento peniano como tratamento de DP. As principais medidas avaliadas nos estudos 
foram resolução da curvatura peniana efetiva e incremento do comprimento peniano esticado.
TTP tem sido utilizada como terapia primária ou em combinação com IIL ou cirurgia, mostrando resultados 
preliminares promissores como terapia primária na fase aguda da DP. Apesar da necessidade de mais ensaios 
clínicos randomizados e controlados (RCT), TTP contribui para manutenção e ganho de comprimento do 
pênis quando utilizado após a cirurgia de plicatura ou com enxerto e antes do implante de prótese peniana 
(IPP). Quanto à associação de TTP e IIL, ainda se requerem estudos com bom nível de evidência. Para que a 
TTP possa ser proposta como tratamento-padrão de DP, necessitam-se também RCT comparando os diversos 
protocolos de tração, para padronizar o momento ideal e duração do estiramento peniano. 
Apesar de os DV terem ganhado popularidade devido à baixa morbidade e serem pouco invasivos, sua eficácia 
no tratamento da DP ainda não está estabelecida. Estudos iniciais sugerem que DV melhoram tamanho 
peniano após prostatectomia radical e antes de IPP. 

COMENTÁRIO FINAL
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Li-ESWT é uma modalidade de tratamento relativamente nova, mas com grande potencial. Atualmente, sua 
utilização em medicina sexual, além da disfunção erétil, é limitada. Estudos futuros de maior qualidade 
ainda são necessários para avaliar possível benefício na Doença de Peyronie e otimização da terapia com 
células-tronco.

OUTRAS INDICAÇÕES DE LI-ESWT EM MEDICINA 
SEXUAL DIFERENTES DA DISFUNÇÃO ERÉTIL  

Therapeutic areas of Li-ESWT in sexual medicine other than erectile dysfunction.Int J Impot Res. 2019 May;31(3):223-230.

Fode M 1, Russo GI 2, Verze P 3

1 Department of Urology, Herlev and Gentofte Hospital, Gentofte, Denmark; 2 Urology Section, Department 
of Surgery, University of Catania, Catania, Italy; 3 Department of Neurosciences, Sciences of Reproduction, and 
Odontostomatology, University of Naples Federico II, Naples, Italy

RESUMO:

Terapia com ondas de choque de baixa intensidade (Li-ESWT) mostra-se promissora no tratamento da 
disfunção erétil (DE). Ocorre upregulation de fatores de crescimento e recrutamento de células progenitoras, 
induzindo regeneração tecidual, neo-angiogênese e melhora da função endotelial. O objetivo deste artigo 
é descrever indicações terapêuticas potenciais da Li-ESWT que não DE. Ampla revisão da literatura revelou 
que Li-ESWT tem sido utilizada na Doença de Peyronie (DP) e investigada como um método para melhorar os 
resultados da terapia com células-tronco. Na DP, os poucos estudos randomizados e controlados disponíveis 
mostraram melhora significativa da dor com Li-ESWT; no entanto, não houve diferença clinicamente 
relevante na curvatura peniana e tamanho da placa. Acredita-se que a terapia com células-tronco deve 
desempenhar um importante papel no futuro em diversas áreas da medicina. Na medicina sexual, essa 
modalidade tem sido estudada, até o presente momento, como possibilidade de tratamento para DE e DP. 
Devido à sua potencial capacidade de induzir fatores de crescimento, Li-ESWT tem sido proposta como uma 
possível ferramenta para otimizar os benefícios da terapia com células-tronco. De acordo com os autores, 
somente dois estudos pré-clínicos avaliaram a combinação de Li-ESWT e terapia com células-tronco no 
contexto da medicina sexual. Esses estudos mostraram que a combinação de Li-ESWT com células-tronco 
melhora a função erétil quando comparado com a monoterapia em modelo animal de lesão de nervo 
cavernoso e de ratos diabéticos. Adicionalmente, estudos preliminares apontam que Li-ESWT pode ter 
alguma função no tratamento de dor pélvica crônica e das afecções dos testículos.  
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Na literatura há poucos estudos descrevendo a corporoplastia à Yachia com desluvamento. O estudo apre-
sentado é retrospectivo, as informações pós cirúrgicas sobre nodularidade, recorrência da curvatura, ere-
ções pós-operatórias e redução do comprimento peniano foram auto referidas. Dessa forma, não temos 
uma resposta objetiva, sendo necessários mais estudos para avaliar a replicação da técnica e sua eficácia. 

O DESLUVAMENTO É O MELHOR MÉTODO PARA A 
CORPOROPLASTIA PENIANA COM A TÉCNICA DE 
YACHIA?

Is Degloving the Best Method to Approach the Penile Corporoplasty With Yachia’s Technique? Urology. 2019 Apr;126:204-208.

Dell’Atti L 1, Polito M 2, Galosi AB 3

1 Department of Urology, University Hospital “Ospedali Riuniti”, Ancona, Italy; 2 Androlgy Unit, University 
Hospital “Ospedali Riuniti”, Ancona, Italy; 3 Department of Urology, University Hospital “Ospedali Riuniti”, Marche 
Polytechnic University, Ancona, Italy

RESUMO:

O artigo é um estudo retrospectivo cujo objetivo é avaliar o resultado funcional e a satisfação dos pacientes 
após correção cirúrgica da curvatura peniana adquirida ou congênita, usando a técnica de Yachia com e sem 
desluvamento peniano, realizada por um único cirurgião entre janeiro de 2007 e março de 2018. 
Foram incluídos 64 pacientes, com pelo menos 6 meses de seguimento, divididos em dois grupos: 34 no 
grupo I (desluvamento) e 30 no grupo II (sem desluvamento). A cirurgia foi indicada para angulações ≥ 30º, 
dificuldade de penetração vaginal e severidade da disfunção erétil. 
Os desfechos analisados no 1º, 3º e 6º mês pós cirurgia são as características pré-operatórias (idade, sentido 
da curvatura, angulação, IIEF-5 e presença da placa), resultados pós-operatórios (angulação, palpação da 
sutura, encurtamento peniano, satisfação e IIEF-V), duração da cirurgia e tempo de hospitalização.
Nos resultados temos grupos comparáveis e sem ocorrência de complicações precoces. O tempo operatório 
médio e a dor residual foram os únicos estatisticamente significantes, sendo maiores no grupo I. No 
seguimento médio de 20,8 (6-44) meses, todos referiram relação sexual satisfatória e com penetração 
vaginal. 
Como conclusão, a corporoplastia à Yachia seja em deformidades adquiridas ou congênitas mostrou-se segura 
e efetiva em ambas técnicas. Ela pode ser empregada para várias deformidades, incluindo multiplanares 
e severas, com mínimo risco de lesão do feixe neurovascular, disfunção erétil ou encurtamento peniano. 
Dentre as técnicas, a sem desluvamento teve a vantagem de preservação do prepúcio, manteve o resultado 
cosmético pré-operatório, menor sensibilidade da glande, melhores resultados na cicatrização e tempo de 
cirurgia.
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Essa é uma discussão muito importante na intervenção do priapismo e este artigo deve ser avaliado com 
cautela devido ao conflito de interesse onde o autor recebeu patrocínios de empresas que comercializam 
próteses penianas. Levando em consideração a literatura, o Guideline Europeu menciona o implante de 
prótese peniana em situações especificas no priapismo isquêmico, enquanto o Guideline Americano não 
atualizou essa informação. 

IMPLANTE IMEDIATO DE PRÓTESE PENIANA COMO 
PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO NO MANEJO DO 
PRIAPISMO ISQUÊMICO

Immediate Placement of a Penile Prosthesis as First-line Treatment for the Management of Ischaemic Priapism. Eur Urol Focus. 2019 Jan 25. [Epub ahead 
of print]

Muneer A 1, Ralph DJ 2

1 Department of Andrology University College London Hospital, London, UK; NIHR Biomedical Research Centre 
UCLH; 2 Department of Andrology University College London Hospital, London, UK

RESUMO:

O priapismo isquêmico é uma emergência urológica. Apresenta condutas consolidadas, necessitando de 
avaliação e intervenção imediata com aspiração sanguínea do tecido cavernoso e, na falha da detumescência, 
é indicada injeção intracavernosa de agonistas alfa-adrenérgicos.
Nos últimos 15 anos a evolução no manejo dessa doença tem sido a inserção de próteses penianas maleáveis 
em casos refratários às medidas iniciais. Opiniões contraditórias relacionam-se ao implante precoce ou 
tardio da prótese.
Sabe-se que há isquemia da musculatura lisa cavernosa após 4horas do evento, mudanças histológicas após 
12-14horas e, em 24-48horas, destruição endotelial e necrose. Apesar dos shunts (distal ou proximal) serem 
uma alternativa à falha da terapêutica inicial, a sequela de priapismo de longa duração é a fibrose do tecido 
cavernoso, o que leva à falha na terapia oral e intracavernosa, resultando, no estágio final - a cirurgia 
de implante da prótese peniana. Esta, apresenta maior risco intraoperatorio de cruzamento das hastes, 
perfuração uretral e do corpo cavernoso, além de, frequentemente, redução do diâmetro e comprimento 
peniano. 
A natureza irreversível do implante da prótese peniana é um ponto contra a cirurgia precoce. Estudos de 
imagem realizados no episódio agudo evidenciando a necrose e biopsias do corpo cavernoso permitem o 
aconselhamento apropriado ao paciente e o implante agudo torna-se aceitável.
O artigo conclui que os resultados em relação às taxas de satisfação do paciente com a manutenção do 
comprimento e circunferência do pênis, assim como a facilidade da intervenção “aguda” indicam que o 
implante de prótese aguda deve ser o padrão de tratamento do priapismo isquêmico refratário.  
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