
212Acta Urológica 2009, 26; 2: 212 213Acta Urológica 2009, 26; 2: 213 VídeosVídeos

Advance®
– Sling para IUE no Homem

Frederico Ferronha;

Introdução

Caso Clínico

Resultados

Conclusão

Pedro Galego; Hugo Pardal; Vanessa Vilas Boas;

Catarina Gameiro; Sofia Lopes; Luis Coral; Fernando Calais;

Fortunato Barros; Vaz Santos

Hospital de São José

Correspondência: f.ferronha@gmail.com

Neste vídeo apresentamos a colocação do Advance® num doente com incontinência uriná-

ria de esforço moderada/grave, através de uma incisão semi-circular perineal em oposição à

habitual técnica standard que consiste numa incisão perineal mediana.

Esta fita integra-se nos novos slings masculinos para tratar a IUE ligeira a moderada, de uma

forma minimamente invasiva, feita em ambulatório e sem necessidade de ancoragem ao

osso. O doente deverá apresentar função esfincteriana residual e mobilidade da uretra

anterior avaliada por compressão perineal numa cistoscopia prévia.

O sling gera um posicionamento proximal do bulbo uretral, o que ocasiona uma coaptação

circunferencial da uretra esfincteríana. A força do sling é aplicada paralelamente ao lúmen

uretral, ao contrário dos dispositivos compressivos, que aplicam a força em direcção ao

lúmen.

Doente de 74 anos submetido a prostatectomia Radical em Janeiro de 2005 e a Uretrotomia

Interna em Abril de 2008 por aperto do colo, tendo ficado com uma Incontinência Urinária

de Esforça moderada a grave.

A 25 de Fevereiro deste ano foi, então, submetido a colocação do Advance®.

O doente apresenta um follow up muito favorável com continência total. Do ponto de vista

oncológico está sem recidiva bioquímica.

Trata-se uma técnica com resultados promissores no tratamento da IUE leve a moderada e

que, neste caso, apesar do doente apresentar clinicamente uma maior gravidade da incon-

tinência urinária em relação aos critérios para colocação deste sling, demonstrou sucesso.
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A técnica do Ajust® consiste na colocação deste novo mini-sling com ancoras de polipro-

pileno desenhadas para fixar consistentemente na membrana do obturador de um modo

seguro e com um estilete flexível que se usa para trancar o sling após o ajustamento. Esta

técnica permite ao cirurgião apertar ou libertar tensão após a inserção das ancoras e sem

perturbar o campo de visão devidos aos introdutores no campo cirúrgico.

Apresentamos uma colocação de um novo mini-sling (Ajust ®) numa doente de 63 anos com

incontinência urinária de esforço. À observação apresenta um Stress test positivo, Prova de

Boney positivo e Q tip test: 120º.

O intra e pos-operatório imediato decoreu sem complicações. A doente teve alta no próprio

dia da cirurgia. A doente está continente com 2 meses de Follow up, sem perdas hemáticas.

A colocação destes mini-slings reduz o desconforto do doente no pós-operatório imediato e

permite com mais facilidade a cirurgia do ambulatório, que vem ao encontro da estratégia e

pretensões das administrações hospitalares públicas.

O valor acrescentado deste mini-sling parece basear-se no seu mecanismo de acção de con-

trolo da hipermobilidade, ao contrário dos outros mini-slings que funcionam como elemen-

tos compressivos.

A grande questão ainda por responder: qual a eficácia a longo-prazo, pois faltam estudos que

possam determinar a sua verdadeira eficácia e compará-los com as tradicionais redes da

uretra.
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