






Impacto

• Incontinência urinária é uma doença debilitante que projudica 
significativamente a qualidade de vida dos afetados e esta associada a 

carga social e econômica significativa

• O resultado dos estudo sobre cancer de prostate mostram que até 60 meses 
depois até 26% dos paciente ainda usam 1 ou mais absorventes por dia.

• O estudo mostrou que o uso de absorventes foi considerado um problema 
maior do que a perda da função sexual

• Com a sobrevida de 5 anos se aproximando de 100 % a demanda dos 
tratamentos dos fatores ligados a qualidade de vida vem aumentado como o 
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ALTERNATIVAS

 Fischer MC; Huckabay C; Nitti VW
 J Urol 2007; 177: 1414-8

The male perineal sling: assessment and prediction of outcome. 

O sling perineal masculino, nas suas formas mais diversas, se tornou uma 
alternativa contemporânea viável, devido ao custo benefício dos tratamentos 
existentes. Entretanto, o mais importante é a seleção do paciente. Os melhores 
resultados do sling masculino são alcançados para o tratamento da 
incontinência de esforço com pequenas perdas avaliadas objetivamente. 

SLINGS



SLINGS

• AJUSTAVEIS (ARGUS)

• NÃO AJUSTAVEIS

• Reposicionamento – Advance Xp

• Reposicionamento e compessão



Advance Xp

O sling AdVance ™ reposiciona o 
complexo do esfíncter uretral de volta 
para a pelve e aumenta o 
comprimento da uretra membranosa 
funcional 
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Attaching the Sling
• Position the center of the 

sling flat against the corpus 
spongiosum1

• The edge of the proximal 
flap of the sling should be 
located at the point where 
the central tendon was 
attached1

• Use resorbable tack 
sutures to securely attach 
the center portion of the 
sling to the corpus 
spongiosum proximally and 
distally1
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Tensioning the Sling

• Pull firmly on both ends of the sling1

• Flexible cystoscopy may be used to confirm coaptation 
after tensioning1
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COMO SELECIONAR?



Patient Considerations for the AdVance™ Male Sling
Based on their clinical experience, Rehder et al. and Davies 
et al. feel the AdVance Male Sling may be best suited for 
patients who:

• São continentes enquanto deitados durante a noite ou 
repouso4

• Tem função esfincteriana residual suficiente para 
permitir que vá ao banheiro urinar sem perder urina.4

• Ser capaz de interromper o seu fluxo enquanto urina4,8

• Tem bexiga com capacidade adequada e 
complacência4,8*
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*  It is recommended that good bladder function (bladder capacity >250ml and post void residual 
urine<50ml) be demonstrated by candidates for a male sling9



Como selecionar



SELEÇÃO DE PACIENTES

• PAD TEST 24 HORAS

• PESO DO ABSORVENTE DURANTE 24 HS

• CLASSIFICAÇÃO

• < 200 G  LEVE
• 200 E 400  MODERADA
• ACIMA DE 400 G ACENTUADA

Nitti ecols. Correlation of patiente percepcion of pad use with objective 
degree of incontinence measured by pad test in men with incontinence 
post-prostatectoy incontinence:The SUFU pad test Study.J Urol 
192(3)836:-42;2014.



Seleção de pacientes

• Se o paciente não obteve nenhuma 
melhora primeiros 6 meses

• Se Houve pequena melhora mas após 12 
meses persiste severa

• Se Possui boa função motora e cognitiva

Biardeau et al.Neurourol Urodyn 2016



DISFUNÇÃO VESICAL X 
ESFINCTERIANA





Estudo urodinâmico

AGEING AND PELVIC FLOOR 
MUSCLES WEAKNESS PATIENTES 
HAD MORE UI

There was no correlation betwen 
urodynamic parameters and UI after 
a Month  post surgery

Sempre?

Biardeau et al.Neurourol Urodyn 
2016

ICS 2016 TOKIO
DO PELVIC FLOOR MUSCLES STRENGTH AND 
URODYNAMIC PARAMETERS PREDICT EARLY 
INCONTINECE OUTCOMES AFTER RADICAL 
PROSTATECTOMY?
Magnabosco WI, Laurienzo,jabur Fi,,Amaro; Trigo-Rocha F4
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Estenose de uretra

Abortar imediatamente o 
procedimento

Tratar previamente a 
estenose

Paciente pode ser 
abordado
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Atrofia

• Ocorre após 2-
3 ano após



Erosão

1 a 4% nas principais 
series

Dor
Edema com fleimão
Disuria 
hematuria



Infecção

• Tratamento com antibióticos

• Antissepticos Locais

• Desbridamentos

• Retirada do esfíncter na Maioroa dos 
casos



Algaritimo quando há falha
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Webster
J Urol 2002



Resposta

Obrigado!!!
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