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 Calendarização   
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Braquiterapia prostática de baixa taxa de dose associada a radioterapia  
externa adjuvante no tratamento de carcinoma da próstata de alto risco

Luís Campos 
Pinheiro

16:45 8. C127
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Ana Coelho

16:30 19. C194
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Microfoco (<5%) de adenocarcinoma da próstata Gleason 6 na biópsia:  
será possível prever resultados patológicos desfavoráveis?
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Sunitib no tratamento do carcinoma de células renais mestastizado -  
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Docetaxel no Carcinoma da Próstata Resistente à castração-experiência  
dos HUC
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- Abordagem 
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Moderadores:Carrasquinho Gomes; Paulo Vale 

Hora
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Abstract
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Influência dos programas de treino na qualidade de vida  da mulher  
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Ecografia do pavimento pélvico na incontinência  urinária de esforço-acha-
dos ecográficos

Rui Duarte Abreu
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Implantação Simultânea de Prótese Insuflável e Fita Bulbo-Urectral  
com Ancoragem Óssea após Prostatectomia Radical

Tiago Antunes Lopes

08:45 40. C140
Fita perineal com ancoragem óssea no tratamento da incontinência urinária 
pós prostatectomia - Follow up até 5 anos

Alexandre Resende

09:00 41. C026
Esfíncter urinário artificial em mulheres com incontinência urinária de esforço: 
experiência num único centro com 39 casos

Tito Leitão

09:15 42. C110
Factor de Crescimento Derivado do Cérebro:  um potencial biomarcador  
do Síndrome de Bexiga Hiperactiva

Tiago Antunes Lopes

09:30 43. C139 Estudo comparativo entre TVT-O,TVT-Secur e Mini-Arc- avaliação aos 2 anos Alexandre Resende

09:45 44. C206
Persistência do efeito terapêutico  de Toxina botulínica A em pacientes  
com Síndrome doloroso Vesical/cistite Intersticial (BPS/IC) refratário

Rui Pinto

Sessão 5 (Sexta-feira, 17 Junho) - Andrologia

Moderadores: Luís Ferraz; José Dias

Hora
Número
Abstract

Título Primeiro autor

14:15 45. C199
Avaliação dos resultados e da satisfação global após tratamento da disfunção  
eréctil com prótese peniana insuflável de três componentes: a nossa 
experiência

Ivo Lopes

14:30 46. C015
Nevivolol dilata as artérias de resistência do pénis humano e reverte a disfunção 
eréctil de ratos-diabéticos pela activação da via de sinalização do Óxido Nítrico

La Fuente

14:45 47. C151
A que homens vale a pena realizar biópsia testicular para colheita  
de  espermatozoídes?

Francisco Botelho

15:00 48. C079
Cirurgia de Redesignação Sexual-Recisão dos Resultados Cirúrgicos após 13 
anos

R.Rossi Neto

15:15 49. C106
Expressão diferencial de genes angiogénicos em tecido eréctil diabético - 
resultados de uma análise por microarrays

Ângela Castela

15:30 50. C076
A injecção intra-prostática de toxina botulínica tipo A em doentes  
com hiperplasia benigna da próstata refratária ao tratamento médico -  
resultados aos 2 anos

Tiago Gorgal 
Carvalho

15:45 51. C048
Embolização da artéria prstática no tratamento da hiperplasia benigna  
da próstata - Resultados de curto e média prazo

Luís Campos 
Pinheiro
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Sessão 6 (Sábado, 18 Junho) - Oncologia

Moderadores: João Silva; Rui Nogueira 

Hora
Número
Abstract

Título Primeiro autor

08:00 52. C042 Carcinoma do pénis: estudo retrospectivo dos últimos 15 anos Frederico Teves

08:15 53. C056
Potência,continência e controlo Oncológico: resultados combinados  
24 meses após Prostatectomia Radical

David castelo

08:30 54. C023
Estudo prospectivo aleatorizado de protocolos de biópsia prostática  
comparando o nomograma de Viena com um protocolo convencional  
de 10 fragmentos

Tito Leitão

08:45 55. C035
Comparação dos resultados de Nefrectomias parciais laparoscópicas  
em lesões renais menores 4 cm e maiores 4 cm

Silvio Bollini

09:00 56. C125 Nefrectomia Parcial VS Nefrectomia Radical Laparoscópica Ricardo Leão

09:15 57. C081
O receptor solúvel circulante endoglina (ENG) nos diferentes diagnósticos  
da biópsia prostática

Francisco Pina

09:30 58. C080
Tendência temporal em cancro da próstata:análise duma base de dados  
de 50 anos

Francisco Pina

09:45 59. C176
Impacto das imagens cirúrgicas positivas na recidiva bioquímica após prosta-
tectomia radical retropúbica (PRR) - Hospital Prof. Doutor Fernando Pessoa

Pedro Bargão Santos
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 Resumo 

Introdução: Nos doentes com diagnóstico de Carcinoma 
Urotelial do tracto urinário superior, a quimioterapia neo-
adjuvante com esquema baseado em cisplatina apresenta 
benefícios na sobrevida destes quando comparados com doen-
tes não submetidos a esta forma de tratamento. No entanto, a 
utilização da cisplatina acarreta elevada morbilidade para os 
doentes devido à sua alta toxicidade. De entre os seus diversos 
efeitos laterais a nefrotoxicidade apresenta grande relevância. 
Este facto pode condicionar de uma forma importante a sua 
utilização. Deste modo a função renal de base dos doentes é 
um factor limitante para a quimioterapia.
O objectivo deste trabalho é proceder à análise retrospectiva dos 
doentes submetidos a nefrouretrectomia por Carcinoma Urotelial 
do tracto urinário superior, avaliando os parâmetros de função renal 
pré-operatórios e registando o seu comportamento subsequente.

Material e Métodos: Realizou-se um estudo retrospectivo pro-
cedendo-se à recolha de todos os doentes submetidos a nefrou-
retrectomia por Carcinoma Urotelial no período compreendido 
entre 1992 e 2008. Foram avaliados diversos parâmetros tais 
como hidronefrose na altura do diagnóstico, taxa de filtração 
glomerular e sua evolução, idade, sexo etc. As taxas de filtra-
ção glomerular foram comparadas utilizando o t de Student. 
Foram estabelecidos como endpoints taxas de filtração glome-
rular de 45 e 60ml/min 1.73m para comparar a quimioterapia 
antes e depois da cirurgia mediante o teste de qui quadrado e 
para determinar o impacto da hidronefrose, idade e estadio do 
tumor nestes endpoints. 

Resultados: Obtiveram-se um total de 138 pacientes, 108 do 
sexo masculino, 30 sexo feminino. Idade média 66 anos (35-
89). A taxa de filtração glomerular média pré-operatória foi de 
57,91ml/min. 74,6% dos pacientes apresentaram uma taxa de 
filtração glomerular pré-operatória acima dos 45ml/min. 
A média pós-operatória foi de 46,41ml/min (p <0.001). 78 
(56,5%) doentes apresentaram TFG <45ml/min (p <0.001). 
51 pacientes (37%) apresentaram hidronefrose pré-operató-
ria. A taxa de filtração glomerular média pré-operatória nes-
tes pacientes foi de 50,9ml/min sendo a pós-operatória de 
41,73ml/min (p <0.001);

Conclusões: Cerca de 45% dos doentes analisados apresentavam 
função renal alterada pré-operatoriamente. Os doentes com 
hidronefrose pré-operatória apresentaram pior função renal 
média não só pré-operatoriamente como também no follow-up.

 Abstract 

Introduction: In patients diagnosed with urothelial carcino-
ma of upper urinary tract, the treatment with neo-adjuvant 
chemotherapy with cisplatin-based regimen provides benefits 
in survival compared to patients not undergoing this form of 
treatment.However, the use of cisplatin results in high mor-
bidity for patients due to its high toxicity. Among its many 
side effects, nephrotoxicity if of great importance. This can 
lead to major restraints in treatment. Thus the baseline renal 
function of patients is a limiting factor for chemotherapy.
The purpose of this study is to perform a retrospective analy-
sis of patients diagnosed with urothelial carcinoma of upper 
urinary tract that underwent nephroureterectomy. The preop-
erative renal function parameterswere assessed and patients 
were monitored to register the evolution of their renal func-
tion parameters.

Material and Methods: We conducted a retrospective anal-
ysis of all patients that underwentnephroureterectomyby 
urothelial carcinoma in the period between 1992 and 2008. 
We evaluated several parameters such as hydronephrosis at 
diagnosis, glomerular filtration rate and its evolution, age, 
sex, etc. The glomerular filtration rates were compared using 
the t-Student. Endpoints glomerular of filtration rates were 
established: 45 and 60ml/min 1.73m. The objective was to 
compare chemotherapy before and after surgery using the chi 
square to determine the impact of hydronephrosis, age and 
stage of tumor in these endpoints.

Results: We obtained a total of 138 patients, 108 males, 30 
females. Mean age 66 years (35-89). The preoperative aver-
age of the glomerular filtration rate was 57.91 ml / min. 
74.6% of patients had a GFR above the preoperative 45ml/
min. The postoperative mean GFR was 46.41 ml / min 
(p <0.001). 78 (56.5%) patients had a GFR <45ml/min (p 
<0.001). 51 patients (37%) had hydronephrosis preopera-
tively. The preoperativelyaverage glomerular filtration rate 
in these patients was 50.9 ml / min and the postoperative 
41.73 ml / min (p <0.001);

Conclusions: About 45% of patients analyzed had impaired 
renal function preoperatively. Patients with preoperative 
hydronephrosis had worse average renal function not only 
preoperatively but also in the follow-up.

1. C005 - A hidronefrose pré-operatória em pacientes  
com Carcinoma Urotelial do tracto urinário superior  
é factor preditivo de insuficiência renal pós-cirurgia

Pre-operative hydronephrosis in patients with Urothelial Carcinoma  
of upper urinary tract is predictive of postoperative renal failure

Autores:
Carlos Oliveira1, CR Jiménez2, E Ramos2, JM López2,  

O Rodriguez2, R Parada2, L Gausa2, J Palou3, H Villavicencio4
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4Director da Fundacío Puigvert.
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 Resumo 

Introdução: Após ressecção completa, o risco de recorrên-
cia do Carcinoma Vesical não músculo-invasivo pode ser 
diminuído através da instilação farmacológica intra-vesical: 
Imunoterapia com BCG, Instilação de Mitomicina C ou ins-
tilação de Epirrubicina. Diversos estudos demonstraram que 
após RTU-TV, a instilação intra-vesical imediata em dose única 
diminui a probabilidade de recorrência em cerca de 39%. As 
guidelines da EAU recomendam a instilação intra-vesical, após 
ressecção nos doentes com carcinoma vesical não músculo-
invasivo de baixo risco e como terapêutica inicial em pacien-
tes de risco aumentado. No entanto, recentemente têm surgido 
algumas publicações que contradizem estas recomendações. 
Apesar de 40 anos de utilização os benefícios da quimioterapia 
intra-vesical ainda apresentam matéria de controvérsia.

Objectivos: Este trabalho tem como objectivo analisar a efi-
cácia da instilação única de quimioterapia intra-vesical em 
pacientes com Carcinoma Vesical não músculo-invasivo.

Métodos: Realizou-se um estudo retrospectivo com 140 casos 
de doentes submetidos a RTU-TV por Carcinoma Vesical não 
músculo-invasivo, no período compreendido entre Janeiro de 
2004 a Junho 2008. Foram caracterizados 2 grupos: Grupo de 
estudo composto por pacientes tratados com 40mg de mitomici-
na C ou 80mg de epirrubicina; Grupo de controlo composto por 
doentes não submetidos a instilação pós-operatória. Efectuou-se 
o teste Qui-quadrado, o teste de Fisher e o teste T para detectar 
diferenças entre grupos em análise. Recorreu-se às curvas de 
sobrevivência Kaplan-Meier e ao teste log-rank para comparar 
os tempos livres de recorrência (TLR) e progressão (TLP).

Resultados: As taxas de recorrência e progressão foram de 
26,2 e 13,0%, respectivamente. A QtPO permitiu reduzir o ris-
co de recorrência em 58% (taxa hazard de 0,416; p=0,004), 
apesar de não mostrar vantagem na diminuição da progressão 
(p=0,309). Observaram-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas para a taxa de recorrência entre o grupo tratado e o 
grupo controlo para os tumores primários (p=0,006), únicos 
(p=0,000), estadio Ta (p=0,007), sem Cis associado (p=0,007), 
BG (p=0,023), independentemente do tamanho (<30mm, 
p=0,042; ≥30mm, p=0,017), 

Conclusões: Os dados apontam para um benefício superior da 
QtPO nos doentes com lesões primárias, únicas, sem carcino-
ma insitu associado, de estadio Ta, independentemente da sua 
dimensão. 

 Abstract 

Introduction: After complete TUR-TV, the risk of recurrence 
of non-muscle invasive bladder cancer can be reduced by 
intravesical therapy: immunotherapy with Bacillus Calmette-
Guerin (BCG), mitomycin C chemotherapy or chemotherapy 
with epirubicin. Several studies showed that after TUR-TV, a 
single, immediate intravesical instillation of chemotherapy 
has a 39% decrease in the likelihood of recurrence. The EAU 
recommends this form of treatment for patients with low risk 
non-muscle invasive bladder cancer, and for the initial treat-
ment in patients with increased risk. However, recently, there 
have been publications that oppose this recommendation. 
The benefits of post-operative intravesical chemotherapy 
instillation are controversial, regardless of over 40 years of 
experience in intravesical chemotherapy.

Objectives: This study aims to analyze the effectiveness of 
single post-operative instillation of chemotherapy in patients 
with non-muscle invasive bladder cancer.

Methods: We retrospectively reviewed 276 cases on transure-
thral resection, between January 2004 and June 2008. Of 
these, 140 were selected to study the impact of postoperative 
intravesical chemotherapy.  We characterized two groups: 
study group composed of patients treated with 40 mg mito-
mycin C or with 80 mg epirubicin (QtPO) and the control 
group consisting of patients without postoperative instilla-
tion. The Chi-square test and Fisher's t test were performed 
to detect differences between groups in analysis. Survival 
curves and the Kaplan-Meier log-rank test were used to com-
pare the recurrence-free time and progression-free time.

Results: The recurrence rates and progression rate were 26.2 
and 13.0% respectively. The post-operative instillation of che-
motherapy reduced the risk on recurrence by 58% (hazard 
rate on 0.416, p = 0.004), There was no benefit in slowing 
progression (p = 0.309). We observed statistically signifi-
cant differences in recurrence rates between the treated and 
control groups for the primary tumors (p = 0.006), single (p 
= 0.000), stage Ta (p = 0.007), without associated Cis (p = 
0.007), low-grade (p = 0.023), regardless of size (<30 mm, p 
= 0.042; ≥ 30 mm, p = 0.017),

Conclusions: The data show a superior benefit of intravesi-
cal chemotherapy in patients with primary lesions, single 
lesions, without associated carcinoma in situ, stage Ta, 
regardless of their size. 

2. C144 - Impacto da administração intravesical de Mitomicina C  
na recorrência e progressão do Carcinoma Vesical

Impact of single postoperative intravesical mytomicin  
administration in tumour recurrence and progression 
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: De acordo com a literatura, cerca de 
40 a 70% dos tumores não-músculo invasivos da bexiga reci-
divam após a terapêutica inicial. Grande parte das recidivas 
precoces devem-se a ressecções transuretrais (RTU) incom-
pletas de pequenas lesões negligenciadas. Nos últimos anos 
tem-se assistido a um desenvolvimento tecnológico que per-
mita melhorar a acuidade diagnóstica e a eficácia terapêutica, 
evitando recidivas, cirurgias e hospitalizações desnecessárias. 
O diagnóstico fotodinâmico com cistoscopia de luz azul após 
instilação de ácido hexaminolevulínico permite, segundo estu-
dos prospectivos, uma detecção adicional de 20% de todos os 
tumores e 23% de Cis. No entanto, a necessidade de instilação 
de um agente fluorescente, a janela de oportunidade e os cus-
tos do equipamento e produtos ainda geram dúvidas quanto 
à relação custo-efectividade do procedimento. O NBI (Narrow 
Band Imaging) foi desenvolvido com o objectivo de potenciar a 
definição de pequenas lesões vesicais que poderiam passar des-
percebidas com cistoscopia de luz branca (WLC) sem necessi-
dade de instilação de agentes fotodinâmicos e praticamente sem 
custos após a aquisição do equipamento. Os autores pretendem 
confirmar ou infirmar este desígnio e avaliar em que medida o 
NBI poderá evitar recidivas tumorais ou alterar a conduta tera-
pêutica por upstaging ou upgrading.

Material e Métodos: Estudo prospectivo e comparativo intra-
doente efectuado por cirurgiões aleatorizados que identifica-
vam, de modo independente, áreas suspeitas com WLC e NBI 
após RTU-V com WLC. Estas zonas foram ressecadas e enviadas 
separadamente para estudo anatomopatológico. Em 3 meses, 33 
doentes foram submetidos a RTU-V após cistoscopia com WLC e 
NBI. Com os resultados obtidos foi possível inferir para a popu-
lação geral através do cálculo dos intervalos de confiança para 
proporções.

Resultados e Discussão: População-alvo constituída por 25 ♂ 
(76%) e 8 ♀ (24%). Idade média 72±14 anos (23-94). 67% dos 
doentes portadores de lesões primárias, 30% de lesões recidi-
vadas e uma doente submetida a re-RTU-V. Os doentes com 
lesões recidivadas tinham antecedentes de 3±1 (1-6) RTU-V 
anteriores. O NBI colocou em evidência lesões adicionais em 
18 doentes (54,5%) e nada acrescentou em 15 (45,5%). Com 
um nível de confiança de 95%, podemos extrapolar para a 
população geral que o NBI vai detectar mais lesões em cerca 
de 37,6% a 71,5% dos indivíduos.Em 10 doentes as lesões adi-
cionais evidenciadas eram independentes (30%) e em 8 doen-
tes constatou-se ressecção incompleta do bordo de pelo menos 
uma lesão (24%). Com a WLC diagnosticaram-se 7 doentes 
com lesões benignas/inflamatórias (21%) e 26 com carcinoma 

de células de transição (79%). Dos 18 doentes com lesões adi-
cionais identificadas por NBI, 10 apresentavam lesões benig-
nas (56%) e 8 carcinomas de células de transição (CCT) (44%). 
O número de indivíduos diagnosticados com tumores malig-
nos adicionais com NBI foi de 8/33 (24,2%). Com um nível de 
confiança de 95%, podemos dizer que, na população, o NBI 
vai permitir remover tumores malignos adicionais em cerca 
de 9,6% a 38,9% dos indivíduos. Com o mesmo intervalo de 
confiança, podemos ainda inferir que nos doentes com lesões 
NBI positivas existe uma proporção entre os 21,5 e os 67,4% 
que terão lesões efectivamente relevantes (malignas). 30,7% 
(8/26) dos doentes diagnosticados com CCT por RTU-V con-
vencional apresentavam lesões malignas adicionais evidencia-
das com NBI. Em 6 desses doentes os tumores identificados 
por NBI eram de estadio semelhante ou inferior ao das lesões 
ressecadas com WLC. Em 2 doentes o uso do NBI permitiu um 
upstaging dos tumores ressecados com WLC, alterando, des-
te modo, a conduta terapêutica adjuvante. Não se verificaram 
complicações intra-operatórias ou pós-operatórias imediatas.

Conclusões: Dos 18 doentes em que o NBI detectou lesões 
adicionais, apenas 8 tinham lesões malignas (taxa de falsos 
positivos de 56%). Apesar da elevada taxa de falsos positi-
vos, a combinação de luz branca e NBI parece permitir uma 
optimização diagnóstica e consequentemente terapêutica dos 
tumores da bexiga, principalmente os não-músculo-invasivos. 
Esta taxa elevada de falsos positivos pode dever-se, em parte, 
a artefactos produzidos durante a RTU-V com luz branca. Os 
valores percentuais inferidos para a população geral parecem 
justificar, por si só, a utilização de RTU-V assistida por NBI. 
No entanto, mais estudos prospectivos, eventualmente ran-
domizados e multicêntricos, com maior amostragem e follow-
up mais alargado são necessários para se concluir acerca do 
benefício da utilização sistemática do NBI associado à WLC 
convencional.

 Abstract 

Introductions and Objectives: According to the literature, 
about 50 to 70% of non-muscle invasive bladder tumors 
(BT) relapse after initial treatment. Much of the early recur-
rences are due to incomplete transurethral resection (TUR) 
due to minor neglected lesions. Recent years have witnessed 
a technological development in order to improve diagnostic 
accuracy and efficacy by preventing relapses and recurrent 
hospitalizations and surgeries. Photodynamic diagnosis 
with blue light cystoscopy after instillation of hexaminole-
vulinic acid allows, according to recent prospective studies, 
an additional detection of 20% of all tumors and 23% of Cis. 
However, the need for instillation of a fluorescent agent, the 

3. C161 - RTU-V convencional assistida por narrow band  
imaging (NBI) experiência inicial do serviço de urologia  

do Centro Hospitalar de Coimbra

White light and narrow band imaging (NBI) assisted turbt  
does it improve detection and treatment rates? 
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(21%) and 26 with transitional cell carcinoma (79%) with 
WLC. Of the 18 patients with additional lesions identified 
by NBI, 10 had benign lesions (56%) and 8 TCC (44%). The 
number of individuals diagnosed with additional malignant 
tumors with NBI was 8/33 (24.2%). With a confidence level 
of 95%, we could say that in the general population, NBI will 
allow further remove of malignant tumors by about 9.6% to 
38.9% of the patients. With the same confidence interval, we 
could infer that in patients with NBI positive lesions there’s 
a ratio of 21.5 and 67.4% of patients who will have malig-
nant lesions. 30.7% (8/26) of patients diagnosed with TCC by 
conventional TURBT had additional malignant lesions evi-
denced by NBI. In six of these patients the tumors identified 
by NBI were similar to or below the stage of resected lesions 
with WLC. In two patients the use of NBI enabled the upstag-
ing of tumors resected with WLC, changing thus the adju-
vant therapy. There were no intraoperative complications or 
immediate postoperative complications.

Conclusions: Of the 18 patients with NBI detected additional 
lesions, only 8 had malignant lesions (false positive rate of 
56%). Despite the high rate of false positives, the combination 
of white light and NBI appears to allow a better diagnostic and 
therapeutic attitude of bladder tumors, especially non-muscle-
invasive ones. This high rate of false positives may be due, in 
part, to artifacts produced during white light TURBT. The val-
ues   extrapolated to the general population seem to justify, by 
itself, the use of NBI assisted TURBT. However, more prospec-
tive, eventually multicentered and randomized studies, with 
more patients and extended follow-up are needed to conclude 
on the benefit of systematic use of NBI associated with conven-
tional WLC.

window of opportunity and the cost of the equipment and 
products raises doubt about the cost-effectiveness of the pro-
cedure. NBI (Narrow Band Imaging) was developed with the 
goal of enhancing the definition of small lesions of the bladder 
that could be missed during white light cystoscopy (WLC). It 
doesn’t need previous instillation of photodynamic agent. The 
authors intend to confirm this purpose and assess the extent 
to which the NBI may prevent recurrences or change the ther-
apy by upstaging or upgrading of bladder cancer lesions.

Material and Methods: Prospective and intra-patient com-
parative study performed by randomized surgeons who iden-
tified, independently, suspected areas with WLC and NBI after 
TURBT WLC. These areas were resected and sent separately 
(WLC positive lesions and NBI positive lesions) for pathol-
ogy. In 3 months, 33 patients underwent NBI cystoscopy after 
TURBT with WLC. With the results achieved it was possible to 
infer to the general population by calculating the confidence 
intervals for proportions.

Results and Discussion: Target population consisted of 
25 ♂ (76%) and 8 ♀ (24%). Mean age 72 ± 14 years. 67% 
of patients with primary lesions, 30% with recurrent lesions 
and one patient underwent re-TURBT. Patients with recur-
rent lesions had a history of 3 ± 1 previous TURBTs. NBI has 
highlighted additional lesions in 18 patients (54.5%) and 
added nothing in 15 patients (45.5%). With a confidence 
level of 95%, we could extrapolate to the general population 
that NBI will detect more lesions in about 37.6% to 71.5% of 
individuals. In 10 patients additional lesions were indepen-
dent (30%) and in 8 patients additional lesions were found 
in the borders of previously resected lesions by WLC (24%). 7 
patients were diagnosed with benign / inflammatory lesions 
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 Resumo 

Introdução: O objectivo deste trablho é comparar o teste de 
hibridização in situ fluorescente (FISH) Urovysion®, consistin-
do em sondas para cromossomas 3, 7, 17 e para banda 9p21; 
com a citologia convencional e o marcador da Matriz Proteica 
Nuclear 22 (NMP22) no diagnóstico e previsão da agressivida-
de e recorrência de tumores da bexiga.

Material e Métodos: Estudo prospectivo realizado em 55 
pacientes com tumor da bexiga, diagnosticado por cistoscpia 
realizada no nosso Serviço entre Outubro 2008 e Abril 2010. 
Antes das ressecções transuretrais, foram colhidas amostras 
de urina para FISH (ensaio Urovysion®), NMP22 e citologia 
convencional. A sensibilidade destes marcadores urinários foi 
avaliada e os resultados foram correlacionados com o estadio, 
grau histopatológico e presença de carcinoma in situ (Cis). 
Também estudámos o valor prognóstico dos marcadores uri-
nários na prevenção da agressividade e recidiva tumoral. Na 
análise estatística usou-se SPSS para Windows, versão 16.0.

Resultados: Todos os pacientes tiveram resultado histológico 
positivo para carcinoma urotelial. Dos 55 tumores, 28% eram 
músculo-invasivos, 70% de alto grau e verificou-se a presença 
de Cis em 34%. A sensibilidade foi superior com Urovysion® 
(66.7%) em comparação com NMP22 (57.5%) ou citologia uri-
nária (52.8%). A combinação dos três marcadores (75.5%) ou 
Urovysion® + NMP22 (69.4%) conferiu melhores resultados que 
Urovysion® sozinho; contudo, Urovysion® + citologia ou NMP22 
+ citologia não melhoraram os resultados. Quando correlacio-
nados os marcadores urinários com os dados histopatológicos, 
Urovysion® mostrou maior precisão diagnóstica (tabela).

Tabela 1. Taxa de detecção de acordo com características tumorais.

Utilizando os marcadores urinários para prever o potencial malig-
no da neoplasia da bexiga, a positividade do Urovysion® mostrou 
associação estatisticamente significativa com invasão muscular 

(p=0.043), alto grau (p<0.01), presença de Cis (p=0.023) e pre-
visão de recorrência tumoral (p=0.03). A positividade do NMP22 
apenas estava relacionada com a presença de Cis (p=0.018).

Conclusões: No nosso estudo, o Urovysion® demonstrou 
melhor precisão diagnóstica e foi o único marcador capaz de 
prever a agressividade e recorrência tumoral, quando compa-
rado com citologia convencional e NMP22.

 Abstract 

Introduction: The purpose of this work is to compare the fluo-
rescence in situ hybridization (FISH) probe set Urovysion®, con-
sisting of probes for chromosomes 3, 7, and 17 and for the 9p21 
band, with conventional cytology and the urinary marker Nuclear 
Matrix Protein 22 (NMP22) in the diagnosis, prediction of aggres-
siveness and recurrence in patients with bladder cancer.

Material and Methods: Prospective study performed in 55 
patients with a bladder tumour diagnosed in cystoscopies per-
formed at our Department, between October 2008 and April 
2010. Before transurethral resection, urine samples were col-
lected for FISH (Urovysion® assay), NMP22 and conventional 
cytology testing. These urinary markers were evaluated for 
overall sensitivity and results were correlated with histopatho-
logical stage, grade and the presence of Carcinoma in situ 
(Cis). We also studied the prognostic value of urinary markers 
in predicting tumour aggressivity and recurrence. For statisti-
cal analysis we used SPSS for Windows version 16.0.

Results: All patients had biopsy-proven urothelial cell car-
cinoma. Of the 55 tumours, 28% were muscle invasive, 70% 
high grade and Cis was present in 34%. Overall sensitiv-
ity was best for Urovysion® (66.7%) in comparison to NMP 
22 (57.5%) or cytology (52.8%). A combination of the three 
markers (75.5%) or Urovysion® + NMP22 (69.4%), yield better 
results than Urovysion®  alone but Urovysion® + cytology or 
NMP22 + cytology did not improve the results. When correlat-
ing urinary markers with histopathological data, Urovysion® 
showed to have the best diagnostic accuracy (table).
Using the urinary markers to predict the malignant poten-
tial of the bladder tumour, Urovysion® positivity showed 
statistically significant association with muscle invasion 
(p-0.043), high-grade cancer (p-0.000) and the presence of 
Cis (p-0.023). It was also the only urinary marker that could 
predict tumour recurrence (p0.030). NMP22 positivity was 
only related to the presence of Cis (p-0.018). 

Conclusions: In our study, Urovysion® showed to have the 
best diagnostic accuracy and the only marker that could 
predict a more aggressive behavior and tumour recurrence, 
when compared to conventional cytology and NMP22.

4. C064 - Comparação da citologia urinária com NMP22 e Urovysion® 
no diagnóstico e prognóstico do carcinoma da bexiga

Comparison of urinary cytology, NMP22 and UROVYSION®  
in the diagnosis and prognostic of bladder cancer 
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Urovysion® NMP22 Citologia

Estadio

Não-músculo invasivo 56% 46.4% 44.8%

Músculo invasivo 100% 80.0% 83.3%

Grau

Baixo-Grau 25% 38.5% 33.3%

Alto-Grau 89.5% 64.0% 60.9%

Cis

Ausente 50% 42.3% 41.7%

Presente 90.9% 83.3% 72.7%
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 Resumo 

Introdução: O objectivo deste trabalho é de descrever os 
resultados em termos de recidiva e de sobrevida dos pacientes 
submetidos a terapêutica intra-vesical com Bacillus Calmette-
Guérin (BCG) no Serviço de Urologia do CHC.

Métodos: Foram seleccionados os pacientes submetidos a 
terapêutica intra-vesical após ressecção trans-uretral de tumor 
vesical (RTU-TV) no período de Janeiro de 2000 a Dezembro 
de 2005. Após o tratamento os pacientes foram submetidos a 
um programa de rastreio com cistoscopia durante 5 anos. 

Resultados: 150 pacientes iniciaram o tratamento intravesical 
com BCG após RTU-TV. A média de idades foi de 68 anos (vari-
ância 27 – 91 anos), sendo 123 homens e 27 mulheres. Quatro 
pacientes não terminaram o programa de instilações por into-
lerância à BCG (2,7%). Dos restantes 146 pacientes, 47 tiveram 
alta da consulta após seguimento de 5 anos (31,3%); 69 pacien-
tes sofreram recidiva (46%); 30 pacientes (20%) foram perdidos 
para follow-up. Dos pacientes com idades inferiores a 49 anos 
(n=9), 2 sofreram recurrência em menos de 12 meses e um 
teve recurrência aos 36 meses. A sobrevida a 5 anos foi de 88%. 
Pacientes entre os 50 a 74 anos (n=90) tiveram uma taxa de 
recurrência de 30,1% a 12 meses, 48,7% a 36 meses e de 58,3% 
a 60 meses. A sobrevida a 5 anos: 94,4%. Pacientes com idades 
superiores a 75 years (n=49) tiveram uma taxa de recurrência 
de 43,9% a 12 meses, 61,5% a 36 meses e de 68,6% a 60 meses. 
A sobrevida a 5 anos: 89,5%.Utilizando os critérios de risco de 
recidiva da European Organization for Research and Treatment 
of Cancer, os pacientes que completaram o tratamento intrave-
sical com BCG foram divididos em 3 grupos de risco de recidiva 
– risco baixo (n=4), risco intermédio baixo (n= 122), e risco 
intermédio alto (n=20). No grupo de risco de recidiva baixo, 2 
pacientes tiveram alta em 5 anos (50%), enquanto os outros 2 
pacientes recidivaram (50%); ambos faleceram em menos de 
2 anos após o tratamento. No grupo de risco de recidiva inter-
médio baixo a taxa de recurrência de foi de 30,6% a 12 meses, 
48,5% a 36 meses e de 54,3% a 60 meses. A sobrevida a 5 anos: 
89,5%. No grupo de risco de recidiva intermédio alto a taxa de 
recurrência de foi de 47,4% a 12 meses, 68,4% a 36 meses e de 
83,3% a 60 meses. A sobrevida a 5 anos do grupo foi de 87,5%. 

Conclusões: Os resultados da experiência de 6 anos do Serviço 
de urologia do CHC suportam o tratamento com BCG em casos 
de carcinoma vesical de risco de recidiva intermédio com 
excelentes taxas de sobrevida a cinco anos, sendo a taxa de 
recidiva relativamente elevada mas de acordo com os valores 
presentes na literatura. Os pacientes com idade mais avançada 
apresentam taxas de recidiva mais elevadas. 

 Abstract 

Introduction and Objectives: Our goal is to document the 
results of intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 
immunotherapy of the patients subjected to this treatment in 
our institution.

Material and Methods: Patients who underwent intravesi-
cal BCG immunotherapy from January of 2000 to December 
of 2005 after Trans-Urethral Ressection (TUR) were selected. 
Patients then entered a 5 year follow up program of regular 
cistoscopies. 

Results: 150 patients were selected. Median age was 68 years 
(range 27-91), 123 were male and 27 female. 4 patients did 
not complete the treatment because of intolerance (2,7%), 47 
were free of disease after 5 years (31,3%), 69 patients suf-
fered from recurrence (46%), 30 patients were lost to follow 
up. Patients younger than 49 years (n=9), had 2 recurrences 
within 12 months and 1 recurrence at 36 months. Overall 
survival at 5 years of 88%. Patients between 50 to 74 years 
(n=90) had a of recurrence rate of  30,1 %at 12 months, 48,7% 
at 36 months and 58,3% at 60 months. Overall survival at 
5 years of 94,4%. Patients older than 75 years (n=49) had a 
43,9% of recurrence at 12 months, 61,5% of recurrence at 36 
months and 68,6% at 60 months. Overall survival at 5 years 
of 89,5%.Taking the scoring system and risk tables devel-
oped European Organization for Research and Treatment of 
Cancer into account patients were divided into 3 groups of 
risk of recurrence – low, low intermediate and high inter-
mediate risk. In the low risk group (n=4), two patients were 
free of disease (50%), two suffered recurrence (50%) in the 
first year, and deceased within 2 years (50% overall surviv-
al). In the low intermediate recurrence risk group (n=122), 
recurrence was 30,6% at 12 months, 48,5% at 36 months and 
54,3% at 60 months. Overall five year survival was 86,7%. In 
the high intermediate recurrence risk group, recurrence was 
47,4% at 12 months, 68,4% at 36 months and 83,3% at 60 
months. Overall five year survival was 87,5%. 

Conclusions: The experience in our institution supports the 
use of Intravesical BCG immunotherapy use in the interme-
diate recurrence risk groups, with excellent 5 year survival 
rates. Older patients have a higher recurrence rate. 

5. C152 - Terapêutica Intra-Vesical com Bacillus Calmette-Guérin,  
a experiência do Serviço de Urologia do CHC
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A cistectomia radical é o procedimen-
to padrão no tratamento dos tumores vesicais músculo-invasi-
vos e uma alternativa em alguns tumores não músculo-invasivos 
de alto risco. Doentes com cistite radica e hematúria incoercí-
vel, tem por vezes, como tratamento definitivo, a cistectomia. 
É uma intervenção complexa, que exige uma técnica cirúrgi-
ca apurada, envolvendo simultaneamente o tracto urinário e 
o tracto gastrointestinal na confecção da derivação urinária, e 
a excisão de gânglios linfáticos. As complicações e morbilida-
de desta cirurgia são frequentes, com consumo de abundantes 
recursos materiais e humanos. Pretendem-se avaliar os resulta-
dos e factores associados às complicações pós-operatórias.

Material e Métodos: Foram revistos e analisados de forma retros-
pectiva, processos clínicos disponíveis de doentes submetidos a 
cistectomia no período entre 03.01.2006 e 15.12.2010, com um 
período mínimo de acompanhamento pós-operatório de 90 dias. 
Em 106 cistectomias, a idade média dos doentes foi de 66,7 anos 
[38-86]. Setenta e oito doentes são do sexo masculino (2.78: 1.0 
feminino). A derivação urinária mais frequente foi a ureteroileos-
tomia em 57,3% (59), seguido de neobexiga do tipo Studer, com 
21,4% (22) e ureterostomia cutânea com 20,4% (21).

Resultados: O tempo médio de cirurgia foi de 4h12m, sendo supe-
rior, quando realizado neobexiga (4h41). A duração média de 
internamento foi de 20,7 [5-116] dias. A maioria dos doentes tinha 
estádio pT≥3a (47,2% vs 40,6% pT<3a vs 7,5% cistite rádica). Nos 
doentes com tumores vesicais submetidos a confeção de neobexiga, 
90,9%(20) tem doença confinada à bexiga (pT<3a), com ureteroile-
ostomia, 33,3%(17),e com ureterostomia cutânea 31,3%(5), com p 
< 0,05. Dezanove doentes (17,9%) foram re-intervencionados por 
complicações durante o internamento, sendo realizadas 18 laparo-
tomias exploradoras e uma nefrostomia percutânea. Doze (11,3%) 
doentes foram re-intervencionados durante o seguimento posterior 
[1-48 meses], o que compreende, 7 cirurgias abertas, 3 percutâneas 
e 2 endoscópicas. No total, 27 (25,5%) doentes foram re-interven-
cionados, dos quais 11 mulheres (39,3% do total de mulheres) e 
16 homens(20,5%), com p<0,05. Nos doentes re-operados, apenas 3 
(11,1%) tem neobexiga (vs 16 com ureteroileostomia vs 6 com ure-
terostomia cutânea). Dos doentes com cistite, 61,8% tiveram neces-
sidade de re-intervenção (vs 26% com pT≥3a e 14% com pT<3a), 
com p<0,05. O número de doentes com re-intervenções também 
foi maior naqueles com pN+ (40% vs 14,5%), com p<0,05.  A com-
plicação mais frequente durante o internamento foi anemia com 
necessidade de suporte transfusional e deiscência da sutura, ambos 
em 24 (22,6%) doentes. No seguimento posterior, as infecções do 
tracto urinário, foram as mais comuns, surgindo em 31 (29,2%) 
doentes. Nove doentes faleceram durante o internamento, dos quais 
6 (66,7%) com pT≥3a, 2 com pT<3a e 1 com cistite radica.

Conclusões: As complicações pós-operatórias com necessi-
dade de re-intervenção foram mais frequentes nas mulheres, 
naqueles com cistite rádica, em tumores não confinados ao 
órgão (pT≥3a) e na presença de doença ganglionar. Durante 
o internamento as complicações mais frequentes foram ane-
mia com necessidade de suporte transfusional e deiscência 

da ferida operatória. No seguimento posterior, a complicação 
mais frequente foram as infecções do tracto urinário.

 Abstract 

Introduction: Radical cystectomy is the procedure of choice 
in the treatment of muscle-invasive bladder tumors and an 
option in some non-muscle invasive high risk bladder tumors. 
In patients with radiation cystitis and life threatening hema-
turia, cystectomy can be a definitive treatment. Cystectomy is 
a complex procedure, demanding high knowledge in both uri-
nary and gastrointestinal surgery and lymph nodes dissection. 
Complications and morbidity are common, with the need of 
human and material resources. We evaluated the results and 
factors associated with the outcome in terms of post operative 
complications.

Material and Methods: We performed a retrospective review 
of clinical files of patients submitted to cystectomy between 
03.01.2006 and 15.12.2010 with the minimal follow-up of 3 
months. One hundred and six cystectomies were performed, 
the mean age was 66,7 years [38-86]. Seventy eight patiens 
were male (2.78: 1.0). The most common urinary diversion 
was ileal conduit in 59 (53,7%) patients, followed by ortho-
topic neobladder (Studer) in 22 (21,4%), and cutaneous ure-
terostomy in 21 (20,4%) patients.

Results: The mean surgery time was 4h21m, higher when a 
confection of neobladder was performed (4h41). The mean 
duration of hospital stay was 20,7 days [5-116]. The majority 
of patients had stage pT≥3a (47,2%) vs 40,6% pT<3a vs 7,5% 
radical cystitis. In those with orthotopic neobladder, 90,1% 
(20) had stage pT<3a vs  33,3% (17) with ileal conduit, and 
31,3%(5) in cutaneous ureterostomy,  (p < 0,05). Nineteen 
patients (17,9%) were re-operated due to complications during 
the hospital stay (18 exploratory laparotomies and 1 insertion 
of nephrostomy tube) plus 12 patients (11,3%) in the follow-up 
period [1-48 months], including 7 open surgeries, 3 percutane-
ous interventions and 2 endoscopic procedures. Globally, 27 
patients (25,5%) were reoperated, eleven of them were female 
(39,3% of women) and 16 were male (20,5%), (p < 0,05). In the 
reoperated group, 3 (11,1%) had  an orthotopic neobladder, 16 
an ileal conduit, and 6 with a cutaneous ureterostomy. In the 
group of patients with cystitis, 68,1% were reoperated (vs 26% 
pT≥3a  vs 14% pT<3a, p<0,05). The number of patients reoper-
ated was bigger in those with pN+( 40% vs 14,5%) with  p<0,05. 
The most common complication during hospital stay was the 
need of blood transfusion and wound dehiscence, both in 24 
patients (22,6%). During the follow-up period, urinary tract 
infections were the most common complications, in 31 patients 
(29,2%). Nine patients died during hospital stay, 6 had pT≥3a, 
2 with pT<3a, and one, radiation cystitis.

Conclusions: After cystectomy post-operative complications 
requiring reoperation are most frequent in women, in those 
with radiation cystitis, non-organ confined carcinomas and 
lymph node positive disease. During hospital stay the most 
common complication was wound dehiscence and anemia 
requiring blood transfusion. 

6. C155 - Cistectomias: resultados e complicações 
Cystectomies: Results and Complications
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Avaliar as taxas de sobrevivên-
cia livre de falência bioquímica aos 7 anos de braquiterapia 
prostática com implante de Iodo 125 associado a radioterapia 
externa com ou sem hormonoterapia neoadjuvante e adjuvan-
te no tratamento de doentes com carcinoma da próstata loca-
lizado de alto risco.

Materias e métodos: De Setembro de 2000 a Novembro de 
2006 foram tratados 52 doentes com diagnóstico de carcino-
ma da próstata de alto risco com braquiterapia prostática com 
implante transperineal e ecoguiado de Iodo 125 (dose de pres-
crição de 110 GY) e Radioterapia Externa adjuvante (45 GY) 2 
meses após, 31 doentes (59%) receberam tratamento hormo-
nal neoadjuvante (3 meses) e adjuvante (6 meses) com análo-
gos LH-RH. O tempo médio de seguimento foi de 62 meses (de 
36 a 108 meses).
Definiu-se carcinoma da próstata de alto risco nos doentes que 
tinham somatório de Gleason de 8 1 10 ou PSA acima de 20 ng/
ml ou estádio clinico T2c – T3 ou nos doentes em que se asso-
ciavam duas acaracteristicas de entre somatório de Gleason 7 
e PSA entre 10 e 20 ng/ml e estádio clínico T2b. Estimaram-
se curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier e as diferenças de 
taxas de sobrevivência foram avaliadas pelo teste log-rank.

Resultados: Os 52 doentes, estartificados pelo estádio clínico, 
PSA e somat´rio de Gleason estão representados na tabela 1.

A média de PSA foi de 18,4 ng/ml com um mínimo e máximo 
de 4.0 e 58 ng/ml, respectivamente. O TC de dosimetria foi 
realizado ao 1º mês após a braquiterapia e revelou o D90 médio 
de 121,9 GY (95 a 162 GY) e a média da dose biologicamente 

equivalente foi de 211,58 GY (183 a 256,6 GY). A sobrevivên-
cia livre de falência bioquímica foi de 84,7% aos 7 anos. Não 
se detectaram diferenças estatisticamente significativas nas 
curvas de sobrevivência para os doentes com somatório de 
Gleason 6,7 ou 8 a 10 (p=0,2) nem nas curvas de sobrevivência 
dos doentes com PSA inferior a 10, entre 10 e 20, ou superior 
a 20 (p=0,4).

Figura 1. Sobrevivência livre de falência bioquímica aos 7 anos

Conclusões: A braquiterapia de baixa taxa de dose com Iodo 
125 associada a radioterapia externa em doentes com carcino-
ma da próstata localizado de alto risco tem elevadas taxas de 
sobrevivência livre de falência bioquímica.

7. C049 - Braquiterapia prostática de baixa taxa  
de dose associada a radioterapia externa adjuvante  

no tratamento de carcinoma da próstata de alto risco
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T1b T1c T2a T2b T3 Total

PSA:

<10 0 8 7 2 1 18

10-20 1 9 3 2 1 16

>20 1 6 4 2 3 16

Total 2 23 12 6 5 50

Gleason Score:

≤6 1 6 0 0 1 8

7 1 10 7 4 3 25

8-10 0 8 8 1 1 18

Total 2 24 15 5 5 51
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 Resumo 

Introdução: O Antígenio Específico da Prostata (PSA) é um 
biomarcador amplamente utilizado no diagnóstico e seguimen-
to do cancro da próstata (CaP), porém os urologistas têm um 
desafio na sua utilização dada a sua pouca especificidade. Na 
prática clínica actual o valor de PSA de 4 ng / mL é ampla-
mente utilizado como o valor de cut-off para suspeita de CaP, 
consequente diagnóstico histológico e posterior terapêutica. 
No entanto, a incidência de CaP em pacientes com PSA «4 ng 
/ ml é de aproximadamente 15%. Os autores propõem avaliar 
alguns factores que podem ajudar a predizer CaP em pacientes 
com PSA ≤ 4 ng / mL. 

Material e Métodos: Realizado estudo retrospectivo, com base 
em registo clínico de 102 doentes. Doentes com PSA ≤ 4 ng / 
mL, seleccionados a partir de 2951 doentes, que foram subme-
tidos a biópsia prostática transretal por toque rectal suspeito e 
/ ou prostata com alterações ecográficas (irregularidade da cáp-
sula, nódulos hipoecogénicos, deformações). As variáveis idade, 
o PSA total (tPSA), PSA desidade (PSAD), volume da próstata 
(avaliado por ultra-sonografia), sintomas urinários e resultado 
anatomo-patológico (biópsia) foram avaliados. A análise estatís-
tica foi realizada usando SPSS versão estatística 18. 

Resultados: Foram avaliados registos clínicos de 102 doentes. 
Nesta amostra, observou-se uma idade de 66,6 ± 6,47 anos 
(variando de 50 a 84 anos); volume da próstata de 32,6 ± 15,90 
mL, tPSA de 2,02 ± 1,086 ng / mL e PSAD de 0,071 ± 0,0476 ng 
/ ml / cc. 70 Indivíduos não tinham CaP e 32 (31,4%) tinham 
CaP. A variável Idade em doentes com CaP (65,6 ± 6,11 anos) 
e sem CaP (67,07 ± 6,62 anos) não se verificou estatistica-
mente diferente (teste T-student, p = 0,297). Relativamente ao 
volume da próstata observamos um volume médio de 34,1 ± 
18,09 cm3 no grupo sem CaP e 29,4 ± 8,90 cm3 no grupo com 
CaP, sem diferenças significativas (Mann-Whitney, p = 0,549). 
Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 
para tPSA de indivíduos sem CaP (1,84 ± 1,089 ng / mL) e com 
CaP (2,4 ± 0,991 ng / mL) (Mann-Whitney, p = 0,016). PSAD 
estatisticamente diferente (Mann-Whitney, p = 0,004) quando 
comparados indivíduos sem CaP e (0,064 ± 0,0503 ng / ml / 
cc) e com CaP (0,085 ± 0,0380 ng / ml / cc). Não foi observada 
diferença estatística entre os dois grupos para doentes dividi-
dos de acordo com IPSS (Mann-Whitney, p = 0,669). Divididos 
todos os doentes em dois grupos (PSA ≤ 2ng/ml e PSA> 2 ng 
/ mL), tendo-se obtido 51 pacientes em cada grupo, com uma 
frequência significativamente maior de CaP no segundo grupo 
(teste do qui-quadrado, p = 0,033, OR = 2,54 [1,067; 6,073]). 
Receiver Operating Characteristics Curves (ROC) foram dese-
nhadas usando tPSA área sob a curva (AUC) de 0,649 [0,538; 
0,760]) e PSAD valores (AUC de 0,679 [0,575; 0,782]). Para 

tPSA, utilizando um valor cut-off de 0,985 ng / mL, obtivemos 
90,6% de sensibilidade, especificidade 30,0% e um valor predi-
tivo negativo de 87,49%. Usando um valor de cut-off de 0,0471 
ng/ml/cc de PSAD observamos 90,6% de sensibilidade, especi-
ficidade 50,0% e 92,1%, valor preditivo negativo. 

Conclusões: Resultados do estudo sugerem que há um número 
considerável de doentes com PSA ≤ 4 ng / mL com CaP, com 
significância estatística em indivíduos com PSA» 2 ng / mL. 
Os resultados clínicos e imagiológicos devem orientar-nos para 
um diagnóstico presuntivo, mas será interessante ter alguns 
preditores de doença facilmente mensuráveis. Embora sem 
significado estatístico foram encontradas diferenças na idade 
e volume da próstata entre os grupos. PSAD tem uma maior 
especificidade e valor preditivo negativo que tPSA para a mes-
ma sensibilidade e, portanto, poderá ser usado como um fac-
tor preditivo para CaP em doentes com PSA ≤ 4 ng/mL. Será 
importante relacionar estes factores preditivos de CaP com o 
grau de agressividade de doença por forma a evitar o eventual 
sobrediagnóstico e consequente tratamento desta doença.

 Abstract 

Introduction: Prostate Specific Antigen (PSA) is a biomarker 
widely used in diagnosis and follow-up of prostate cancer; 
However urologists have a challenge concerning its lack of 
specificity. In clinical practice PSA level of 4 ng/mL is widely 
used as the cutoff value for the performance of a prostate 
biopsy, although the incidence of prostate cancer in patients 
with PSA < 4 ng/mL is approximately 15%. The authors 
propose to analyze factors that predict prostate cancer in 
patients with PSA ≤ 4 ng/mL, with digital rectal examination 
(DRE) suspicious and/or abnormal transrectal ultrassonog-
raphy (TRUS). 

Material and Methods: Retrospective study of clinical records 
conducted in 102 patients with PSA ≤ 4 ng/mL, selected from 
2951 patients that underwent transrectal prostate biopsy (from 
January 1996 until March 2011). Biopsy was performed in 
patients with PSA ≤ 4 ng/mL with DRE suspicious and/or abnor-
mal TRUS (capsular irregularity, hypoechoic nodules, deforma-
tion). The variables age, total PSA total (tPSA), PSA density 
(PSAD), prostate volume (ultrassonographic measurements), 
urinary symtoms and pathology were evaluated. Statistical 
analysis was performed using PASW statistics version 18. 

Results: Clinical records form 102 patients were used. For 
this sample, we observed an age of 66.6±6.47 years (varying 
from 50 to 84 years), prostate volume of 32.6±15.90 mL, tPSA 
of 2.02±1.086 ng/mL and PSAD of 0.071±0.0476 ng/ml/cc. 70 
patients had no cancer and 32 (31,4%) patients had prostate 
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cancer. Age in cancer group (65.6±6.11 years) and in no-
cancer group (67.07±6.62 years) was not statistically differ-
ent (T-student test, p=0.297). Concerning prostate volume we 
found a mean volume of 34.1±18.09 cm3 in no-cancer group 
and 29.4±8.90 cm3 in cancer group, with no significant dif-
ferences (Mann-Whitney, p=0.549). We found statistical dif-
ferences in tPSA between no-cancer (1.84±1.089 ng/mL) and 
cancer group (2.4±0.991 ng/mL) (Mann-Whitney, p=0.016). 
PSAD was significantly different (Mann-Whitney, p=0.004) 
when comparing no-cancer (0.064±0.0503 ng/ml/cc) with 
cancer group (0.085±0.0380 ng/ml/cc) in cancer group. We 
didn´t find statistical difference between two groups for 
the patiens divided according IPSS score (Mann-Whitney, 
p=0,669). Divinding all patients in two groups (PSA ≤ 2ng/mL 
and PSA > 2 ng/mL) we obtained 51 patients in each group, 
with a significantly higher frequency of cancer in the second 
group (Chi-Square test, p=0.033, OR=2.54 [1.067;6.073]). 
Receiver operating characteristic (ROC) curves were drawn 
using tPSA area under curve (AUC) of 0.649 [0.538;0.760]) 
and PSAD values (AUC of 0.679 [0.575;0.782]). For tPSA, 

using a cut-off value of 0.985 ng/mL we obtained 90.6% sen-
sitivity, 30.0% specificity and a negative predictive value of 
87.49%. Using a cut-off value of 0.0471 ng/ml/cc for PSAD we 
observed 90.6% sensitivity, 50.0% specificity and 92.1% nega-
tive predictive value. 

Conclusions: Results suggest that there are a considerable 
number of patients with PSA≤4 ng/mL with prostate cancer, 
with statistical significance in individuals with PSA»2 ng/
mL. The clinical and imagiological findings should guide us 
for a presumptive diagnosis, but it will be interesting to have 
some predictors of disease easily measured. Even without 
statistical significance we found differences in age and pros-
tate volume between groups. PSAD has a higher specificity 
and negative predictive value than tPSA for the same sen-
sitivity and, therefore, can be used as a predictive factor for 
screening patients with PSA≤4 ng/mL. It will be important 
to relate these factors predictive of PCa with the degree of 
aggressiveness of the disease in order to avoid the possible 
over diagnosis and subsequent treatment of this disease.

 Resumo 

Introdução: O carcinoma do pénis é uma neoplasia rara nos 
países desenvolvidos. O tratamento padrão consiste na ampu-
tação parcial ou total do pénis, que estão invariavelmente 
associadas a um profundo impacto na função sexual e urinária, 
na imagem corporal e na qualidade de vida do doente. Têm-
se popularizado, nos últimos anos, procedimentos cirúrgicos 
menos radicais, nomeadamente, preservadores de órgão. O 
objectivo deste estudo é analisar os resultados oncológicos da 
cirurgia preservadora de órgão no carcinoma do pénis realiza-
da na nossa instituição, assim como verificar a sua segurança e 
aplicabilidade nesta doença.

Material e Métodos: Estudamos retrospectivamente 28 doentes 
submetidos a cirurgia preservadora de órgão, no contexto de 
tumor do pénis, de Janeiro de 2005 a Dezembro de 2010, nos 
Hospitais da Universidade de Coimbra. Todos os doentes foram 
submetidos a biópsia das lesões que comprovou o seu carácter 
pré-maligno ou maligno superficial, pelo que foram incluídas 
lesões com alta probabilidade de progressão para tumor inva-
sivo. A idade média dos doentes foi de 58,25 ± 14,73 anos e o 
seguimento médio foi de 33,26 ± 19,36 meses (5-60). 

Resultados: A localização inicial dos tumores foi: prepúcio 
(25%), glande (35,7%), sulco balanoprepucial (21,4%), glande 
+ sulco (3,6%) e haste peniana (14,3%). A histologia inicial foi: 
eritroplasia de Queyrat (17,9%), doença de Bowen (10,7%), CIS 
em progressão (17,9%), carcinoma espinho-celular (CEC) ver-
rucoso (28,6%), CEC T1 (21,4%) e sarcoma de Kaposi (3,6%). 
Como procedimento inicial, realizou-se laser CO2 em 46,2% 
dos doentes, excisão local com encerramento primário em 

23,1% dos casos, excisão local com retalho de deslizamento em 
17,9%; circuncisão em 10,3% e glandectomia com retalho num 
caso (2,6%). Houve recidiva em 21,4% dos doentes (6), dos 
quais um terço teve apenas uma recidiva, metade teve duas e 
16,7% teve 3, e corresponderam a CEC verrucoso em 5 casos e 
a CIS em progressão num doente. Estas recidivas foram trata-
das eficazmente, de forma conservadora, com procedimentos 
preservadores de órgão, à excepção de um doente, que neces-
sitou de amputação parcial do pénis por progressão da doença 
(16,7%). A sobrevivência específica de doença foi de 100% e a 
sobrevivência livre de progressão foi de 93,8% aos 5 anos.

Conclusões: Em casos seleccionados de carcinoma do pénis 
superficial e de baixo grau de malignidade, a cirurgia preservadora 
de órgão é uma boa opção terapêutica, com preservação da fun-
ção sexual e urinária, e com excelentes resultados oncológicos.

 Abstract 

Introduction: Penile carcinoma is a rare neoplasm in devel-
oped countries. The standard treatment consists of partial or 
total penectomy, which are invariably associated with a pro-
found impact on sexual and urinary functions, body image 
and patient quality of life. Less radical surgical procedure-
shave been popularized in recent years, including organ-
preserving strategies. The purpose of this study is to analyze 
the oncological results of organ preserving surgery in penile 
carcinoma performed at our institution, as well as to evalu-
ate their safety and applicability among this disease. 

Material and Methods: We retrospectively studied 28 
patients who underwent organ preserving surgery in penile 

9. C129 - Cirurgia preservadora de órgão no carcinoma do pénis

Organ-preserving surgery in penile cancer 

Autores:
P Eufrásio1, B Parada1, P Nunes1, N Pereira2, R Vieira2, 

D Castelo1, S Bollini1, F Furriel1, A Mota1

Instituições: 
1Serviço de Urologia e Transplantação Renal, Hospitais da Universidade de Coimbra;

2Serviço de Dermatologia, Hospitais da Universidade de Coimbra.

www.apurologia.pt



Comunicações Orais

23

cancersituations from January 2005 to December 2010. All 
patients underwent biopsy of the lesions that proved his pre-
malignant or superficial malignantcharacter. The sample 
also included lesions with a high probability of progression 
to invasive tumor. Patient mean age was 58.25 ± 14.73 years 
and mean follow-up was 33.26 ± 19.36 months (5-6 0). 

Results: Tumor initial location was: foreskin (25%), glans 
(35.7%), balanopreputialsulcus (21.4%), glans + sulcus 
(3.6%) and penile shaft (14.3%). Initial histology was: 
Queyraterythroplasia (17.9%), Bowen's disease (10.7%), 
CIS in progression (17.9%), verrucous squamous cell car-
cinoma (SCC) (28.6%) T1SCC (21.4%) and Kaposi sarcoma 
(3.6%). As an initial procedure, CO2 laser was held in 46.2% 
of patients, local excision with primary closure in 23.1% of 

cases, local excision with advancementflap in 17.9%; cir-
cumcision in 10.3% glansectomy withflap in one case (2.6%). 
Recurrence occurred in 21.4% of patients (6), of which a 
third had only one recurrence, half had two and 16.7% had 
3, and accounted for 5 cases ofverrucous SCC and CIS in 
progression in one patient. These relapses were effectively 
treated with organ-preserving procedures with the exception 
of one patient who required partial penectomydue to disease 
progression (16.7%). The disease specific survival was 100% 
and progression-free survival was 93.8% at 5 years.

Conclusions: In selected cases of superficial and low grade 
penile carcinoma, organ preserving surgery is a good thera-
peutic option, with preservation of sexual and urinary func-
tions and with excellent oncological results. 

 Resumo 

Introdução e Objectivos: Obesidade e cancro da próstata (CaP) 
são frequentes nas sociedades oidentais, com relacionamento 
epidemiológico entre as duas entidades complexa. Com possí-
vel papel biológico da obesidade no desenvolvimento do cancro, 
um índice de massa corporal (BMI) elevado está positivamen-
te associado com o diagnóstico actual de CaP, e vários estudos 
sugerem também associação da obesidade com vários factores 
de prognóstico do CaP. Decidimos investigar a relação entre o 
BMI e vários factores de bio-impedância, e o risco de diagnósti-
co actual de CaP, e entre os casos de CaP, a possível associação 
entre a obesidade e diferentes factores de prognóstico.

Material e Métodos: Uma população de 419 homens com aumen-
to de risco de CaP realizou biópsia prostática entre X-2009 e 
XII- 2010. Préviamente à biópsia e em jejum, foi colhido sangue 
periférico para marcadores tumorais, e medida a composição 
corporal (Tanita®), com determinação do BMI, da taxa metabó-
lica basal (BMR), impedância (Ω), % de gordura (%Fat), massa 
de gordura corporal (BFM), massa gordura livre (FFM), e água 
corporal total (TBW). A distribuição de casos pelos diagnósti-
cos anatomo-patológicos foi: HBP 3,7%; prostatitis/atrofia pós-
inflamatória 52,6%; PIN III 3,0%; CaP 40,7%. Três grupos de BMI 
foram considerados (<25, 25-30, 30-35). Análise Estatística foi 
aplicada a 378 casos de prostatite e CaP, devido à falta de repre-
sentatividade dos outros 2 grupos; as proporções foram compa-
radas pelo teste Chi2; o teste de Kruskal-Wallis foi usado para 
as variáveis quantitativas. A relação entre o BMI e Factores de 
Bio-Impedância, e CaP (cancro versus prostatite) foi investigada 
através de “odds ratio” (OR, 95% CI) ajustados para a idade.

Resultados: Os CaP apresentaram idade mais elevada (51,5% vs 
28,6% para idade ≥ 70 anos; p<0,001), PSAt mais alto (40,6% vs 
19,2% para PSAt > 10 ng/ml; p<0,001), BMI mais elevado (20,6% 
vs 10,8% para BMI 30-35; 25,3 vs 23,7; p=0,019), %Fat mais alto 
(25,3 vs 23,7; p=0,007), and BFM mais elevado (18,4 vs 17,4; 
p=0,025), do que em doentes com prostatite. Não se encontra-
ram diferenças para PSAl, razão l/t PSA, testosterona total, BMR, 
Ω, FFM, e TBW. Após ajustar para a idade, a associação entre BMI 
e o diagnóstico de CaP manteve-se, mas apenas para o 3º tercil 
(BMI ≥ 30; OR 2,25, 95%CI; p = 0,014), e também se manteve 
para a %Fat (OR para 10% incremento; p = 0,022) e para a BFM 
(OR para 10Kg mudança; p = 0,043). Para o CaP (n=162) não 
se encontraram diferenças de BMI, %Fat e BFM entre grupos de 
estádio clínico, Gleason da biópsia, e de D’Amico clínico. As OR 
ajustadas para a idade para a relação entre BMI, %Fat e BFM e 
diferentes grupos de agressividade do CaP não foram diferentes. 

Conclusões: Para além de corroborarmos que o BMI elevado 
representa aumento de risco de CaP, mostramos pela primeira 
vez que a obesidade, medida por %Fat ou BFM elevados, repre-
sentam um aumento de risco de detecção de CaP. Dentro dos 
CaP, ao contrário de outras series, BMI, %Fat e BFM não foram 
preditivos de agressividade.

 Abstract 

Objectives: Obesity biological role on prostate cancer 
(PCa) development is complex. BMI is positively associated 
with PCa diagnosis and studies suggest obesity and PCa 
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prognostic factors association. We decided to investigate 
relationship between BMI and bio-impedance factors and 
risk of PCa diagnosis and, among cancer cases, the associa-
tion of obesity with prognostic factors.

Material and Methods: 419 consecutive Caucasian men 
with increased risk of PCa diagnosis were allocated to 
perform prostate biopsy. Previous to biopsy, blood was col-
lected for prostate tumour markers. Body composition was 
measured with bio-impedance equipment, evaluating BMI, 
BMR, impedance, %Fat, BFM, FFM, and TBW. Final diagnosis 
was: BPH 3.7%; prostatitis 52.6%; PIN III 3.0%; PCa 40.7%. 
Three cohorts of BMI (<25, 25-30, 30-35) were considered. 
Statistical analysis was applied only to prostatitis and PCa 
cases; proportions were compared with Chi2 test; Kruskal-
Wallis test was used for quantitative variables. The rela-
tion between BMI and bio-impedance factors and PCa was 
accessed through age-adjusted odds ratio (OR).

Results: PCa cases significantly presented with older age 
(p<0.001), higher tPSA (p<0.001), higher BMI (p=0.019), 

higher %Fat (p=0.007), and higher BFM (p=0.025), than pros-
tatitis cases. No differences among groups were found for 
other variables. After adjusting for age, positive association 
between BMI and PCa diagnosis was maintained, with statis-
tical significance only for highest tertil (OR 2.25; p = 0.014). 
Association was maintained for %Fat (OR per 10% change; p 
= 0.022) and BFM (OR per 10 Kg change; p = 0.043). For PCa 
patients no significant differences of BMI, %Fat and BFM were 
detect among clinical staging (p = 0.05), biopsy Gleason score 
(p = 0.843) and clinical D’Amico progression risk groups (p = 
0.799). The assessment through age adjusted odds ratio for the 
relation between BMI, %Fat and BFM and different PCa aggres-
siveness groups found no differences. 

Conclusions: This study corroborates previous data where 
higher BMI represents increase risk of PCa diagnosis. We 
also show for the first time that among Caucasian men, obe-
sity, otherwise defined by higher %Fat or BFM, represents an 
increased risk of overdetection of PCa. Unlike previous report-
ed series, BMI, %Fat and BFM were not predictors of PCa 
aggressiveness. 

 Resumo 

Introdução: Várias técnicas têm sido usadas para reduzir a 
morbilidade associada à linfadenectomia inguinal no carcino-
ma espinocelular do pénis de baixo grau/estádio tumoral. A 
biópsia dinâmica do gânglio sentinela é a melhor abordagem 
para decidir em que doentes cN0 se deve proceder à linfade-
nectomia inguinal.

Material e Métodos: Efectuou-se biópsia dinâmica do gânglio 
sentinela e amputação parcial do pénis a 13 homens com o diag-
nóstico de carcinoma espinocelular do pénis, entre Junho de 
2005 e Fevereiro de 2011. Os gânglios sentinela foram referen-
ciados por linfocintigrafia após injecção subcutânea peritumoral 
de 60MBq de nanocolóide de albumina marcado com Tc (99m). 
Na cirurgia, 2 mL de corante azul vital foram injectados na mes-
ma área; uma sonda portátil que detecta radiação e a visualiza-
ção do corante permitiram a sua identificação.

Resultados: Dos onze doentes cN0, o exame anatomo-patológi-
co das peças de amputação parcial do pénis revelou um tumor 
grau 1, nove grau 2 e um grau 3; seis T1 e cinco T2; o número 
médio de gânglios sentinela excisados foi de 1,9; Dez doentes 
tiveram gânglios sentinela negativos para metastização; o tem-
po mediano de seguimento destes foi de 35 meses e não hou-
ve evidência de recidiva. Realizámos linfadenectomia em três 
doentes, duas das quais aos cN+, sendo um o falso negativo da 

série, com as peças de linfadenectomia a revelarem 1 gânglio 
metastizado; as restantes peças de linfadenectomia não mos-
traram metastização adicional.

Conclusões: A utilização da biópsia dinâmica do gânglio sentinela 
permite evitar a linfadenectomia inguinal bilateral profilática em 
doentes cN0, além disso a morbilidade desta técnica é mínima.

 Abstract 

Introduction: Several techniques have been used to improve 
the staging quality and reduce the morbidity associated with 
inguinal lymphadenectomy in squamous cell carcinoma of the 
penis. The dynamic sentinel node biopsy (DSNB) is the best 
approach to identify in low grade /low stage cancer, which 
cN0 patients should proceed to inguinal lymphadenectomy.

Material and Methods: DSNB was carried out along with 
partial amputation of the penis to 13 men diagnosed with 
squamous cell carcinoma of the penis, between June 2005 
and February 2011. The sentinel nodes were located by lym-
phoscintigraphy after peritumoral subcutaneous injection of 
60MBq nanocolloid of albumin labeled with Tc (99m). At sur-
gery, 2 mL of blue dye was injected into the same area, and 
the sentinel nodes were located using a gamma-probe and by 
visualization of the blue dye in the node(s).
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Results:  Of the eleven patients’ cN0, a pathologic examina-
tion of the pieces of partial amputation of the penis revealed a 
tumor grade 1, nine grade 2 and one grade 3; six T1 and five 
T2; the mean number of sentinel lymph nodes excised was 
1.9. Ten patients had sentinel nodes negative for metastasis; 
the median time of follow-up was 35 months and there was 
no evidence of recurrence. Lymphadenectomy took place in 
three patients, two of which were the cN +.

Conclusions: The use of dynamic sentinel node biopsy can 
avoid the inguinal lymphadenectomy bilateral prophylactic 
in patients’ cN0. Moreover, the morbidity of this technique is 
minimal.

 Resumo 

Introdução: Nos doentes com carcinoma do pénis a linfade-
nectomia inguinal apresenta vantagens em termos de sobre-
vida para os pacientes. Porém, esta intervenção cirúrgica 
acarreta valores de morbilidade que podem ascender aos 50%. 
O objectivo deste trabalho é demonstrar a realização de uma 
linfadenectomia inguinal endoscópica bilateral num paciente 
com carcinoma do pénis. Pretende-se demonstrar as diferen-
ças a nível de técnica cirúrgica para a realização da mesma por 
esta via comparativamente com a via aberta.

Caso Clínico: Paciente, sexo masculino, 70 anos de idade. 
Antecedentes de Carcinoma escamoso do pénis submetido a 
exérese cirúrgica. Histologia Carcinoma escamoso do pénis 
moderadamente diferenciado, Estadio T2. Apresenta adenopa-
tias inguinais bilaterais palpáveis. Doente submetido a linfade-
nectomia inguinal endoscópica bilateral. 
Tempo operatório 120 minutos. Internamento durante 5 dias. 
Principal morbilidade linforreia com necessidade de manuten-
ção de drenagem durante 8 dias.

Conclusões: A linfadenectomia inguinal endoscópica nos 
doentes com carcinoma do pénis é uma forma de abordagem 
tecnicamente desafiante devido à exiguidade de espaço de tra-
balho e necessidade de alteração da ordem de dissecção duran-
te a cirurgia. Apresenta bons resultados em termos de exérese 
cirúrgica com tempos operatórios aceitáveis.

 Abstract 

Introduction: In patients with carcinoma of the penis, ingui-
nal lymphadenectomy has advantages in terms of survival. 
However, this surgery entails morbidity values   which can 
amount to 50%. The purpose of this study is to demonstrate a 
bilateral endoscopic inguinal lymphadenectomy in apatient 
with carcinoma of the penis. We intend to demonstrate the 
differences in surgical technique of the endoscopic approach 
compared to the open surgery.

Clinical Case: Male, 70 years old. History of surgical exci-
sion of squamous cell carcinoma of the penis submitted. 
Histology: squamous cell carcinoma of the penis moderately 
differentiated, Stage T2. Patient presents with palpable bilat-
eral inguinal adenopathy. Patient underwent endoscopic 
bilateral inguinal lymphadenectomy. Operative time 120 
minutes. Admission for 5 days. Top morbidity: lymphorrhea 
requiring maintenance of drainage for 8 days.

Discussion: Endoscopic inguinal lymphadenectomy in 
patients with carcinoma of the penis is a technically chal-
lenging form of approach due to the shortage of work space 
and the need to change the order of the dissection during sur-
gery. Shows good results in terms of surgical excision with 
acceptable operative times.
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 Resumo 

Introdução: A ADO regula o tónus do tecido cavernoso huma-
no (TCH) através da activação de receptores A2A sensíveis ao 
CGS21680C e de receptores A2B insensíveis a este agonista 
localizados, respectivamente, nas fibras musculares lisas e 
nas células endoteliais. Apesar do relaxamento do TCH pelo 
ATP se poder dever à sua metabolização em adenosina pelas 
ecto-nucleotidases, a activação directa de receptores P2Y13 
sensíveis ao ADP pode contribuir para o relaxamento do TCH 
através da libertação de prostanóides endoteliais. A disfunção 
endotelial exerce um papel importante na fisiopatologia da 
disfunção eréctil (DE). Neste contexto, demonstrámos que a 
DE se correlaciona com a redução da actividade relaxante dos 
receptores A2B e P2Y13 no TCH de doentes com DE vasculogé-
nica. Devido à sua relevância no estudo de doenças humanas, 
o rato (Ratus norvegicus) tem sido frequentemente utilizado 
como modelo experimental, desconhecendo-se no entanto as 
eventuais diferenças entre a fisiologia peniana no homem e 
nesta espécie animal. Neste trabalho, investigámos os meca-
nismos envolvidos no controlo do tónus do tecido cavernoso 
no rato (TCR) comparativamente com os resultados obtidos 
no tecido humano. 

Material e Métodos: As experiências foram realizadas em frag-
mentos de tecido cavernoso humano, obtidos a partir de doa-
dores de órgãos, e de ratos da estirpe Wistar (250-350g). Os 
procedimentos tiveram a aprovação da Comissão de Ética do 
CHP-HGSA e do ICBAS/UP. Usaram-se tiras de tecido caverno-
so (3x3x7 mm) perfundidas com uma solução de Tyrode oxi-
genada (95% O2 + 5% CO2), a 37º. Para avaliar o relaxamento 
produzido pelos fármacos, as preparações foram pré-contraí-
das com 1 µM de fenilefrina.

Resultados: O relaxamento do tecido cavernoso por agentes 
cuja actividade depende do endotélio vascular, como o ini-
bidor da fosfodiesterase 5, sildenafilo (300 nM) e o dador de 
NO, SIN-1 (30 µM), está significativamente (P<0,05) atenu-
ada no TCR, comparativamente com o efeito produzido no 
TCH. No entanto, o relaxamento directo das fibras musculares 
lisas pelo inibidor da Rho-cinase, H-1152 (3 µM), manteve-se 
inalterado. No TCH, a adenosina (1-1000 µM) e seu análogo 
estável, 5’-N-etilcarboxamida adenosina (NECA, 0.1-300 µM), 
produziram um relaxamento quase completo da musculatura 
lisa (IC50 de 300 µM e de 10 µM, respectivamente). No TCR, 
apenas o análogo estável NECA produziu relaxamento com-
pleto. Tanto o ATP como a ADO comportaram-se como ago-
nistas totais no homem, mas produziram um relaxamento no 
TCR que não ultrapassou 40% do total. O agonista selectivo 
para os receptores A2A, CGS 21680C (0.001-10 µM), produ-
ziu um relaxamento parcial (30-50%) do TCH, causando no 
rato um relaxamento quase completo. A aplicação cumulativa 
de NECA (0.1-300 µM) sobre a concentração mais elevada de 
CGS 21680C (10 µM) produziu um relaxamento quase com-
pleto no TCH. No TCH, a potência relaxante dos agonistas da 
adenosina foi a seguinte: NECA>adenosina>>CGS 21680C, a 
qual é distinta da observada no rato (CGS21680C >> NECA ~ 
R-PIA > CADO).

Conclusões: Os dados sugerem: (1) que a ADO relaxa o TCR 
predominantemente através da activação de receptores A2A 
da adenosina; (2) que os factores relaxantes da musculatura 
lisa dependentes do endotélio têm os seus efeitos atenuados.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Os homens diabéticos com disfun-
ção eréctil (DE) têm uma resposta diminuida à terapêutica 
com inbidores da fosfodiesterase tipo 5 (iPDE5). Embora uma 
deficiência da via NO/GMPc tenha sido demonstrada em doen-
tes diabéticos com DE vs não-diabéticos com-DE, a funcionali-
dade desta via em comparação com os doentes sem disfunção 
eréctil ainda não tinha sido estudada.
O objectivo deste estudo foi avaliar a funcionalidade da via 
de sinalização do NO/GMPc no tecido eréctil humano em 
doentes com DE não-diabéticos e comparar com os doentes 
diabéticos.

Material e Métodos: As amostras de corpo cavernoso humano 
(CCH) e de artérias de resistência de pénis humano (ARPH) 
foram retirados de dador-orgãos (DO), de doentes com DE não-
diabéticos e de doentes diabéticos, no momento da colocação 
de prótese peniana após consentimento informado. Os relaxa-
mentos induzidos pela acetilcolina (Ach), a estimulação eléc-
trica (Hz), o dador-NO (nitroprussiato de sódio) e o sildenafil, 
foram avaliados no tecido cavernoso humano contraído pela 
fenilefrina e nas artérias de resistência do pénis humano con-
traídas pela norepinefrina. A quantidade de GMPc no CCH foi 
também determinado.

Resultados: O deficiente relaxamento dependente-endotélio 
no CCH e ARPH de doentes com DE encontrava-se exacerba-
do nos doentes diabéticos (Emax. 76.1; 62.9 e 49.3% no CCH 
e em 73.1; 59.8 e 46.0% nas ARPH de Dador-Orgãos; na DE 

não-diabéticos e em diabéticos com DE respectivamente).  
A Hipercolesterolemia, Hipertensão arterial ou idade não exerce-
ram alteração acrescida no relaxamento dependente-endotélio 
entre os doentes com DE.
A diabetes mellitus também ocasionou a deficiência no relaxa-
mento neurogénico no CCH quer nas ARPH. A quantidade de 
GMPc, basal e após estimulação, no CCH encontrava-se dimi-
nuída nos doentes com DE mas, acentuadamente, diminuída 
nos doentes diabéticos. A diabetes mellitus também alterou, 
claramente, a vasodilatação induzida em ARPH pelo inibidor 
da PDE5 nos doentes com disfunção eréctil.

Conclusões: A DE está relacionada com a deficiente vasodila-
tação, a capacidade de relaxamento reduzida e a quantidade 
diminuída de GMPc no tecido cavernoso do pénis humano. 
Estas alterações são mais severas na diabetes mellitus e acom-
panham o relaxamento deficiente induzido pela inibição da 
PDE5. Neste contexto, a diminuição acentuada da via de sina-
lização do NO/GMPc pode ser responsável pela DE nos doentes 
diabéticos e explicar a resposta clínica deficiente ao tratamen-
to com inibidores da PDE5.

 Abstract 

Introduction e Objectives: Diabetic men with erectile dys-
function (ED) are less responsive to therapy with type 5 phos-
phodiesterase (PDE5) inhibitors. Although an impairment of 
the nitric oxide (NO)/cyclic guanosin-monophosphate (cGMP) 
pathway has been shown in diabetic ED vs. non-diabetic ED, 
the functionality of NO/cGMP pathway in non-diabetic and 
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 Dadores Doentes não diabéticos Doentes diabéticos

n 61 88 86

Idade (anos) 38.7±2.3 56.4±1.0 55.9±1.2

Tratamento para a diabetes    

Hipoglicemiantess 23 (29.0%)

Insulina 56 (58.1%)

Sem tratamento 7 (12.9%)

Hipercolesterolémia 1 (1.6%) 21 (23.9%) 24 (27.9%)

Hipertensão 4 (6.5%) 24 (27.3%) 30 (35.7%)

Alterações Neurológicas 1 (1.6%) 27 (30.7%) 14 (16.7%)

Alterações Hormonais 0 1 (1.1%) 0

Tabela 1. Características Epidemiolóigicas de doentes aos quais foram recolhidos tecidos para o estudo
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A injecção intra-prostática de toxi-
na botulínica tipo A (onabotulinumtoxin A, onabotA) tem sido 
explorada nos últimos anos como uma opção terapêutica na 
hiperplasia benigna da próstata (HBP) em doentes refractários 
ao tratamento médico e com más condições cirúrgicas. No nos-
so trabalho avaliamos a distribuição do receptor de alta afinida-
de para a toxina botulínica tipo A, SV2, na próstata humana e a 
distribuição da toxina na próstata após injecção transrectal.

Material e Métodos: Cinco doentes (idades 67 a 86 anos) com 
lower urinary tract symptoms (LUTS) refractários ao trata-
mento médico causados por HBP foram incluídos neste estudo. 
Cada doente foi injectado na zona de transição de cada lobo 
prostático com 4 ml de uma solução constituída por 100 U de 
onabotA (Botox®) + 0.5 ml de gadolínio a uma concentração 
final de 16 mmol/L. A injecção foi realizada por via transrectal, 
sob controlo ecográfico, utilizando uma agulha Chiba 22, sob 
profilaxia antibiótica. Uma hora após a injecção, os doentes 
foram submetidos a uma ressonância magnética nuclear (RMN) 
num aparelho 3.0 Tesla (Siemens®). Foram avaliados o volume 
prostático total, a área contrastada, a percentagem de próstata 
coberta por contraste, assim como sinais de extravasamento 
extra-prostático do contraste. Quatro próstatas humanas de 
dadores cadavéricos foram colhidas, fixadas e cortadas em 

secções de 40 µm através da zona de transição. Procedeu-se a 
uma reacção de imunofluorescência dupla para co-localização 
da proteína SV2 com as proteínas tirosina hidroxilase (TH), 
vesicular acetylcholine transporter (VAChT) e calcitonine 
gene-related peptide (CGRP) como marcadores de fibras sim-
páticas, parassimpáticas e sensitivas, respectivamente.

Resultados: O volume prostático basal variou entre 28.3 e 97.0 
ml. A percentagem média de próstata coberta por contraste foi 
de 24.12%, variando entre 12.4 e 30.5 %. Não se observaram 
sinais de extravasamento extra-prostático de contraste em 
nenhum doente.
Nos dadores cadavéricos, observou-se expressão da proteí-
na SV2 exclusivamente em fibras nervosas da próstata, com 
ausência de expressão nos ácinos e nas células estromais, com 
uma co-localização forte da reacção para a SV2 com a TH e em 
menor grau da reacção da SV2 com a VAChT e a CGRP.

Conclusões: A injecção intra-prostática de onabotA por via 
transrectal guiada por ecografia cobre aproximadamente ¼ da 
glândula sem ocorrer extravasamento extra-prostático.
O receptor de alta afinidade para a toxina botulínica tipo A 
SV2 tem uma distribuição abundante na próstata humana, 
com uma localização predominante nas fibras simpáticas. A 
alta densidade de fibras simpáticas com imunoreactividade 
para a SV2 sugere que a onabotA exerce a sua acção preferen-
cialmente nesta subpopulação.

and 46.0% in HPRA from OD, non-diabetic and diabetic ED, 
respectively). Hypertension, hypercholesterolemia, or aging 
did not exert a further impairment of endothelial relaxation 
among ED patients. Diabetes also causes a further impair-
ment of neurogenic relaxation in HCC and HPRA. The basal 
and stimulated content of cGMP in HCC was significantly 
decreased in patients with ED, but specially reduced in dia-
betic patients. Diabetes clearly impaired PDE5 inhibitor-
induced vasodilation of HPRA from ED patients.

Conclusions: ED is related to impaired vasodilation, reduced 
relaxant capacity, and diminished cGMP content in penile 
tissue. These alterations are more severe in diabetes and 
accompany reduced relaxant efficacy of PDE5 inhibition. 
Thus, an exa-cerbated reduction of nitric oxide/cGMP signal-
ing could be responsible for ED in diabetic men and would 
explain their reduced response to treatment. 

diabetic ED patients with respect to non-ED patients has not 
been established. The aim of this study is to evaluate the func-
tion of NO/cGMP signalling in human erectile tissues from ED 
patients exploring the added impact of diabetes.

Material and Methods: Corpus cavernosum strips (human 
corpus cavernosum [HCC]) and penile resistance arteries 
(HPRA) were collected from penile specimens from organ 
donors (OD) and from diabetic and non-diabetic men with 
ED undergoing penile prosthesis implantation. Main Outcome 
Measures. Relaxations to acetylcholine, electrical field stimu-
lation, sodium nitroprusside, and sildenafil were evaluated 
in phenylephrine-contracted HCC and norepinephrine-con-
tracted HPRA. cGMP content in HCC was also determined.

Results: The impairment of endothelium-dependent relax-
ation in HCC and HPRA from ED patients was exacerbated by 
diabetes (Emax 76.1, 62.9, and 49.3% in HCC and 73.1, 59.8, 

15. C077 - Distribuição da toxina botulínica tipo A  
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donors were harvested, fixed and cut in longitudinal sections 
through each TZ. Dual immunofluorescence staining was 
performed for colocalization of SV2 with tyrosine hidroxylase 
(TH), vesicular acetylcholine transporter (VAChT) and cal-
citonine gene-related peptide (CGRP) (for labeling of sympa-
thetic, parasympathetic and sensitive fibers, respectively).

Results: The baseline PV ranged from 28.3 to 97.0 cc. The 
mean percentage of prostate covered by the toxin solution 
was 24.12%. None of the patients exhibited extraprostatic 
spread of contrast. SV2 immunoreactivity (IR) occurred only 
in nerve fibers and neuroendocrine small cells. Acini and 
stromal cells were not stained. There was a strong colocaliza-
tion between SV2- and TH-IR and to a lesser extent between 
SV2 and both VAChT- and CGRP-IR.

Conclusions: Transrectal ultrasound-guided onabotA intrapro-
static injection covers a mean percentage of the prostate area 
corresponding to ¼ of the gland, without toxin extravasation. 
SV2 is abundant in the human prostate, being almost exclusive-
ly located in nerve fibers. The high density of sympathetic fibers 
exhibiting SV2-IR suggests that onabotA injected into the pros-
tate exerts its action preferentially in this fiber subpopulation.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Intraprostatic injection of 
onabotulinumtoxin A (onabotA) has been explored recently 
as a new treatment for LUTS due to BPE/BPH in patients who 
are refractory to medical treatment with poor surgical condi-
tions. In this study we evaluate the distribution of the toxin 
injected in the gland through MRI imaging and describe the 
localization of synaptic vesicle protein 2 (SV2), the onabotA 
high-affinity receptor, in the human prostate.

Material and Methods: Five patients (aged 67 to 86 years) 
with LUTS refractory to medical therapy due to BPE/BPH 
were enrolled. They received in each transitional zone (TZ) 
4 ml of a solution containing 100 U of onabotA + 0.5 ml of 
gadolinium at a final concentration of 16.7 mmol/L, by tran-
srectal route, using an ultrasound-guided Chiba needle, 
under prophylactic antibiotherapy. One hour after injection, 
all patients underwent MRI of the pelvis in a 3.0T scanner. 
Total prostatic volume (PV) (measured by transrectal ultra-
sound), contrast-covered area and percentage of prostate 
covered, as well as evidence of extraprostatic spread of con-
trast were evaluated. Four prostates from human cadaveric 

 Resumo 

Introdução: Tem sido demonstrado que a actividade da 
Proteína kinase C (PKC) interfere com a contractilidade do 
corpo cavernoso humano (CCH) enquanto a inibição da PKC 
aumenta o relaxamento do CCH dependente-endotélio. Os ini-
bidores da PDE5 (iPDE5) constituem uma família de fármacos 
eficazes para o tratamento da disfunção eréctil embora tenham 
uma eficácia diminuída em determinadas patologias.

Objectivos: O objectivo deste trabalho foi avaliar o efeito resul-
tante da inibição da PKC nas respostas induzidas pelo inibidor 
da PDE5 e na via de sinalização do NO/GMPc no CCH e nas 
artérias penianas de resistência humanas (ARPH).

Material e Métodos: As amostras de CCH e das ARPH foram 
obtidas de dador-orgãos e de homens com disfunção eréctil 
no momento de colocação de prótese peniana, que deram o 
seu consentimento informado. As amostras de CCH foram 
montados em câmara de órgãos e as ARPH em miógrafos para 
microvasos.

Resultados: O tratamento com um inibidor da PKC, GF109203X 
(1 nM), induziu duma significativa a potenciação dos relaxa-
mentos do sildenafil nas amostras de CCH previamente con-
traido com fenilefrina (EC50 18 nM vs 9 nM, p<0,05). A acu-
mulação de GMPc no tecido cavernoso pelo tratamento com 
sildenafil (10 nM) estava aumentado após a inibição PKC (0,23 
vs 0,52 pmol/mg proteína, p<0,05). A inibição da PKC também 
potenciou os relaxamentos nitrégicos induzidos pela estimu-
lação eléctrica (29% vs 42% de relaxamento a 2 Hz; p<0,05) 
enquanto a activação da PKC com phorbol 12,13-dibutirato 
(0,3 nM) reduziu esta resposta (15% relaxamento a 2 Hz). O 
relaxamento induzido pelo dador-NO, nitroprussiato de sódio 
(0,1 µM), no CCH estava também potenciado pelo GF109203X 
(58% vs 75%, p<0,05). Nas ARPH contraídas pela norepinefri-
na, a potenciação exercida pelo inibidor da PKC nos relaxa-
mentos induzidos pela inibição da PDE5 foi mais pronunciado 
que no CCH (EC50 632 nM vs 79 nM, p<0,01).

Conclusões: A inibição da PKC modula, positivamente, as 
respostas mediadas pelo NO/GMPc no CCH e potencia, mar-
cadamente, a vasodilatação nas ARPH mediada pela inibição 
da PDE5. Assim, a inibição da PKC pode melhorar a eficácia 
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signalling and poten-tiates relaxations caused by PDE5 inhibition  

in human corpus cavernosum and penile arteries
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da inibição da PDE5 em patologias com deficiência na via de 
sinalização do NO/GMPc.

 Abstract 

Introduction: We have evaluated the influence of protein 
kinase C (PKC) activity on penile smooth muscle tone in tis-
sues from diabetic and nondiabetic men with erectile dysfunc-
tion. Human corpus cavernosum (HCC) strips were obtained 
from impotent diabetic and nondiabetic men at the time of 
penile prosthesis implantation and studied in organ cham-
bers. Contractility responses to a prostanoid precursor, to 
prostanoids, and to the endothelium- dependent vasodilator 
acetylcholine were studied.

Objectives: Protein kinase C (PKC) activity has been shown to 
interfere with human corpus cavernosum (HCC) contractility 
while PKC inhibition improved endothelium-dependent relax-
ations in HCC. PDE5 inhibitors constitute an effective treat-
ment for ED but its efficacy is lower in some specific popula-
tions. The aim of this work was to evaluate the effects of PKC 
inhibition on PDE5-induced responses and NO/cGMP pathway 
in HCC and human penile resistance arteries (HPRA).

Material and Methods: HCC strips and HPRA were obtained 
from organ donors and from impotent men who gave informed 

consent at the time of penile prosthesis im-plantation and mount-
ed in organ chambers and microvessel myopraphs, respectively. 

Results: Treatment with the PKC inhibitor, GF109203X (1 
nM), resulted in a significant potentiation of sildenafil-
induced relaxations in phenylephrine con-tracted HCC (EC50 
18 nM vs 9 nM, p < 0.05) Cavernosal cGMP accumulation 
caused by treatment with sildenafil (10 nM) was increased 
after PKC inhibition (0.23 vs 0.52 pmol/mg protein, p <0.05). 
PKC inhibition also enhanced nitrergic relaxations induced 
by electrical field stimulation (29%vs42% relaxation at 2 Hz, 
p <0.05) while activation of PKC with phorbol 12,13-dibu-
tyrate (0.3 nM) reduced this response (15% relaxation at 2 
Hz). Relaxation produced by the NO-donor, sodium nitrop-
russide (0.1 µM) in HCC was also potentiated by GF109203X 
(58% vs 75%, p <0.05). In norepinephrine- contracted HPRA, 
the potentiation exerted by the PKC inhibitor on relaxations 
caused by PDE5 inhibition was even more marked than in 
HCC (EC50 632 nM vs 79 nM, p <0.01).

Conclusions: PKC inhibition positively modulates NO/cGMP-
mediated respon-ses in HCC and markedly potentiates PDE5 
inhibitor-mediated vasodilation in HPRA. Thus, inhibition of 
PKC could improve the efficacy of PDE5 inhibition in situa-
tions of impaired NO/cGMP pathway.

 Resumo 

Introdução: O relaxamento do tecido cavernoso humano e a 
vasodilatação das artérias de resistência são essenciais para a 
erecção peniana. O Sulfidro de Hidrogéneo (H2S) tem sido reco-
nhecido como um novo gasneurotransmissor com acção anti-
inflamatória, vasodilatadora, anti-inflamatória e antioxidante. 
H2S é formado no corpo cavernoso do coelho e do homem onde 
induz o relaxamento.

Objectivos: O objectivo deste trabalho foi avaliar o impacto da 
disfunção eréctil (DE) no relaxamento induzido pela sinaliza-
ção do H2S no corpo cavernoso humano (CCH) e nas artérias 
de resistência do pénis humano (ARPH).

Material e Métodos: O corpo cavernoso humano (CCH) e as 
artérias de resistência do pénis humano (ARPH) foram obtidos 
de 20 dador-órgãos sem disfunção eréctil e de 27 doentes com 
DE, que deram consentimento informado para retirar tecido no 

momento de colocação da prótese peniana. Os tecidos do CCH 
foram montados em câmara de órgãos e as ARPH montadas em 
miógrafos de microvasos para o registo da tersão isométrica.

Resultados: O dador estável de H2S (NaSH - 1 a 3000 µM), induziu 
o relaxamento dependente-concentração no CCH e nas ARPH. O 
relaxamento-máximo ao NaSH foi ligeiro mas, significativamente, 
reduzido no CCH de doentes com DE (86.1±3.6% vs 94.5±1.4%, 
p<0.05). Entre os doentes com DE, a presença de diabetes melli-
tus não afectou, de forma significativa, as respostas induzidas 
pelo NaSH. A vasodilatação máxima ao NaSH não estava signifi-
cativamente reduzida nas ARPH dos doentes com DE. A diabetes 
induziu a diminuição do relaxamento-máximo (75.5 8.7% vs 85.4 
5.0%) e potenciou o relaxamento ao NaSH (EC50 131.2 ±56.8 µM 
vs 55.8 ±3.3 µM) mas este efeito não foi significativo. O relaxa-
mento induzido pelo percursor do H2S, L-cysteina, estava signi-
ficativamente reduzido no CCH e nas ARPH de doentes com DE 
(45,5±5.0% vs 66.1±6.3% no CCH; 43.6±11.2% vs 65.1±11.3% nas 
ARPH). Embora a presença de diabetes não tivesse modificado o 

17. C016 - Relaxamento induzido pela sinalização do Sulfidro  
de Hidrogéneo está alterado no corpo cavernoso humano  

e artérias penianas em homens com disfunção eréctil

Relaxation induced by hydrogen sulfide signaling is impaired in human  
corpus cavernosum and penile arteries from men with erectile dysfunction
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relaxamento do CCH para L-cysteina, a vasodilatação induzida 
por este aminoácido nas ARPH foi menor nos doentes diabéticos 
com DE (26.5±15.0%).

Conclusões: O relaxamento induzido pela via da L-cysteina/H2S 
no CCH e ARPH encontra-se alterado nos doentes com DE. Esta 
diminuição encontra-se mais acentuada nas HRPH de doentes 
diabéticos. Estes resultados sugerem o possível envolvimento da 
via L-cysteina/H2S na fisiopatologia da DE no homem.

 Abstract 

Introduction: Sexual stimulation causes relaxation of trabe-
cular smooth muscle and dilation of human penile resistance 
arteries (HPRA) within the corpora cavernosa. The impair-
ment of signaling pathways mediating penile smooth muscle 
(arterial and trabecular) relaxation would therefore result in 
erectile dysfunction (ED). Nitric oxide (NO)/cyclic guanosine 
monophosphate (cGMP) pathway is key for smooth muscle 
relaxation and blood flow increase into the corpora caver-
nosa. However, alternative relaxation pathways have been 
demonstrated to be functional in human penile smooth 
muscle could have a marked interest in the management 
of ED especially in case of inadequate response of human 
penile smooth muscle to NO/cGMP pathway augmentation. 
Formerly considered a toxic gas, hydrogen sulfide (H2S) has 
been recently demons-trated to be a gasotransmitter with 
vasodilatory and anti-inflammatory activities. H2S has been 
shown to relax rabbit corpus cavernosum and to increase 
intracavernosal pressure in animals. It has also been dem-
onstrated its capacity to relax human corpus cavernosum. 
Thus, it is key to evaluate H2S signaling in human penile 
tissue from other type of patients under physiological and 
pathological conditions.

Objectives: To evaluate the impact of ED on relaxation 
induced by H2S signaling in human corpus cavernosum and 
penile resistance arteries. 

Material and Methods: Human corpus cavernosum speci-
mens were obtained from organ donors without notice of 
erectile dysfunction, and from impotent diabetic and non 
diabetic men at the time of penile prosthesis insertion after 
giving informed consent. Protocols were approved by the 
Ethics Committees at the Hospitals where the tissues were 
collected in Spain and Portugal. Tissues were maintained at 
4-6ºC in M-400 solution (composition per 100 ml: manitol, 
4.19 g; KH2PO4, 0.205 g; K2HPO4·3H2O, 0.97 g; KCl, 0.112 g; 
NaHCO2, 0.084 g; pH  7.4) until used, which ranged between 
2 and 24 hours from extraction. Strips of corpus cavernosum 
tissue (3 x 3 x 7 mm) were immersed in 8 ml organ chambers 
containing physiological salt solution (PSS) of the following 
composition (mM): NaCl 119, KCl 4.6, CaCl2 1.5, MgCl2 1.2, 
NaHCO3 24.9, glucose 11, KH2PO2 1.2, EDTA 0.027, main-
tained at 37ºC and aerated with 95% O2/5% CO2, pH 7.4.  
Each tissue strip was incrementally stretched to optimal 
isome-tric tension, as determined by maximal contractile 
response to 1 µM phenylephrine (PE). Tissues were contract-
ed with 1-3 µM PE (~80% of K+-induced contraction) and 
relaxation responses were evaluated by cumulative addi-
tions of compounds to the chambers. Relaxation responses 

are expressed as percentage of relaxation (loss in PE-induced 
tone). Penile small arteries, helicine arteries (lumen diameter 
150-400 µm), which are the terminal branches of deep penile 
arteries, were dissected by carefully removing the adhering 
trabecular tissue, and arterial ring segments (2 mm long) 
were subsequently mounted on two 40 µm wires on micro-
vascular double Halpern-Mulvany myographs (J.P. Trading, 
Aarhus, Denmark) for isometric tension recordings. The ves-
sels were allowed to equilibrate for 30 min in PSS at 37º C 
continuously bubbled with 95% O2/5% CO2 mixture to main-
tain a pH of 7.4. Passive tension and internal circumference 
of vascular segments when relaxed in situ under a trans-
mural pressure of 100 mmHg (L100), were determined. The 
arteries were then set to an internal circumference equiva-
lent to 90% of L100, at which the force development was close 
to maximal.6 The preparations were then exposed to 125 mM 
K+ and the contractile response was measured. The arteries 
were contracted with 1-3 µM norepinephrine (~80% of KPSS 
induced contraction approximately) and relaxation respons-
es were evaluated by cumulative additions of compounds to 
the chambers.

Results:  Relaxations caused by increasing concentrations of 
the H2S donor, NaHS (1 to 1000 µM) in human corpus cavern-
osum (HCC) from organ donors without notice of ED (No ED), 
from non diabetic patients with ED (ED No diabetes) and from 
diabetic patients with ED (ED diabetes), previously contracted 
with phenylephrine (1-3 µM). Relaxations caused by increas-
ing concentrations of the natural precursor of H2S, L-cysteine 
(1 to 1000 µM), in human corpus cavernosum (HCC) from 
organ donors without notice of ED (No ED), from non diabetic 
patients with ED (ED No diabetes) and from diabetic patients 
with ED (ED diabetes), previously contracted with phenyleph-
rine (1-3 µM). Relaxations caused by increasing concentra-
tions of the H2S donor, NaHS (1 to 1000 µM) in human penile 
resistance arteries (HPRA) from organ donors without notice 
of ED (No ED), from non diabetic patients with ED (ED No dia-
betes) and from diabetic patients with ED (ED diabetes), pre-
viously contracted with norepinephrine (1-3 µM). Relaxations 
caused by increasing concentrations of the natural precursor 
of H2S, L-cysteine (1 to 1000 µM), in human penile resistance 
arteries (HPRA) from organ donors without notice of ED (No 
ED), from non diabetic patients with ED (ED No diabetes) and 
from diabetic patients with ED (ED diabetes), previously con-
tracted with norepinephrine (1-3 µM). 

Conclusions: The H2S donor, NaHS, and the H2S precursor 
L-cysteine cause concentration-dependent relaxations in both 
HCC and HPRA.Relaxations induced by NaHS are impaired in 
HCC from patients with ED having or not diabetes. In HPRA, 
a significant impairment of NaHS-induced relaxations is only 
found in patients with diabetic ED. Relaxations caused by 
L-cysteine are also impaired in HCC and HPRA from diabetic 
or non-diabetic patients with ED, although a trend to further 
reduction is seen in HPRA from diabetic patients. Relaxation 
mediated by L-cysteine/H2S pathway is impaired in both 
HCC and HPRA from patients with ED, and a urther impact 
of diabetes on this pathway in HPRA may exist. These results 
suggest a possible involvement of L-cysteine/H2S pathway in 
the pathophysiology of ED. 
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Onabotulinum A (OnabotA) tem 
vindo a ser utilizada no tratamento de casos refractários de 
hiperactividade vesical. A sua aplicação na bexiga humana 
é efectuada sob a forma de várias injecções da toxina distri-
buídas por toda a bexiga, contudo, a distância de difusão de 
uma única injecção de OnabotA através da parede da bexiga 
ainda é desconhecida. Uma vez internalizada pelos neurónios, 
OnabotA cliva a proteína SNAP-25, bloqueando a libertação 
de neurotransmissores. Deste modo, a presença da SNAP-25 
clivada (SNAP-25c) pode ser utilizada como marcador de dis-
persão da neurotoxina. O objectivo do presente trabalho foi 
determinar o padrão de difusão da OnabotA através da parede 
da bexiga após injecção da neurotoxina em diferentes volumes 
de OnabotA.

Material e Métodos: Cobaios da estirpe Dunkin-Hartley foram 
utilizados devido a semelhanças com a inervação da bexiga 
humana. Após laparotomia, cada animal recebeu injecções 
intramurais de OnabotA. Um grupo de animais recebeu injec-
ções únicas de 2U de OnabotA diluídas em 2 ou 20µl de soro 
fisiológico (SF) na face dorsal da bexiga. No outro grupo expe-
rimental, cada animal recebeu múltiplas injecções da neuro-
toxina num total de 5U de OnabotA diluídas em 200µl de SF, 
distribuídas por toda a bexiga. Vinte e quatro horas mais tarde, 
as bexigas foram recolhidas, fixadas e processadas para imuno-
histoquímica utilizando-se um anticorpo contra a SNAP-25c. 
Animais injectados com SF foram utilizados como controlo. 

Resultados e Conclusões: Bexigas tratadas com 5U de 
OnabotA sob a forma de múltiplas injecções mostraram uma 
elevada densidade de fibras imunoreactivas para a SNAP-25c 
por toda a bexiga. Bexigas tratadas com uma única injecção 
possuíam muito menos fibras imunoreactivas. Contudo, nas 
bexigas injectadas com uma única injecção de 2U em 20µl de 
soro fisiológico, detectaram-se fibras imunoreactivas para a 
SNAP-25 clivada por todo o perímetro da bexiga incluindo o 
lado oposto à injecção. Nas bexigas que receberam uma injec-
ção única de 2U em 2µl de soro fisiológico, foram detectadas 
poucas fibras com SNAP-25 clivada, tanto perto do local de 
injecção como em locais mais distantes. Com o presente tra-
balho pode concluir-se que uma injecção de OnabotA se difun-
de facilmente, exercendo a sua acção até ao lado oposto da 
bexiga do Cobaio. Este facto é mais evidente quando volumes 
mais elevados de soro fisiológico são utilizados para diluir a 
neurotoxina. Assim, o volume injectado é um factor crucial 
na difusão e acção de OnabotA na bexiga podendo melhorar 
a sua aplicação clínica no tratamento de patologias do tracto 
urinário. 

 Abstract 

Introduction and Objectives: Onabotulinum A (OnabotA) is 
being used in the treatment of refractory overactive bladder 
symptoms. Its human application through several bladder 
injections is a common procedure. However, the diffusion 
distance of a single OnabotA injection throughout the blad-
der wall is unknown. Once internalized by neurons OnabotA 
cleaves the SNAP-25 protein, blocking neurotransmitter 
release. Thus, the presence of cleaved SNAP-25 (SNAP-25c) 
can be used as a marker of neurotoxin dispersion. In the 
present work we aimed to determine the diffusion pattern of 
OnabotA through the bladder after multiple and single injec-
tions with different volumes. 

Material and Methods: Male adult Dunkin-Hartley guin-
ea-pigs were used due to similarities with human bladder 
innervation. After a lower abdomen laparotomy, each ani-
mal received intramural injections in the dorsal side of the 
urinary bladder. Bladders were injected with 2U of OnabotA 
diluted in 2 or 20µl of saline through a single injection or 
with 5U of OnabotA diluted in 200µl in 10 injections through-
out the bladder. Bladders were collected 24 hours later and 
fixed. Cryostat sections were processed for immunohis-
tochemistry against SNAP-25c. Saline-injected animals were 
used as controls.

Results and Conclusions: Bladders treated with 5U of 
OnabotA in multiple injections showed a high density of 
cleaved SNAP-25 immunoreactive (IR) fibers throughout the 
bladder. Single injected bladders had much less IR fibers. 
However, in the single-site injected bladders which received 
2U in 20µl of saline, SNAP-25c-IR fibers were detected around 
the whole perimeter of the bladder wall, including the oppo-
site area of the injection site. In the single-site injected blad-
ders which received 2U in 2µl of saline, very few SNAP-25c-
IR fibers could be found, either close to the injection site or in 
more distant areas. A single OnabotA injection spreads the 
neurotoxin activity until the opposite side of the guinea-pig 
bladder. This was more evident when high saline volumes 
are used to dissolve OnabotA. These findings suggest that 
the injected volume is a key factor in the spread and action 
of OnabotA in the bladder. This may be relevant for a better 
clinical use of OnabotA in bladder diseases. 
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 Resumo 

Introdução: Actualmente, muitos estudos têm evidenciado o 
papel proeminente do ATP na regulação da actividade miccio-
nal no homem, desempenhando uma actividade fundamental 
na fisiopatologia da hiperactividade do detrusor. A activida-
de não-adrenérgica e não-colinérgica do detrusor humano é 
devida à acção do ATP. Foi demonstrado pelo nosso grupo e, 
também, por outros investigadores que a redução da hidrólise 
extracelular do ATP pelas ectonucleotidases aumenta a bio-
disponibilidade do ATP em doentes com patologias do tracto 
urinário inferior. Além disso, a distensão do urotélio induz a 
libertação do ATP que actua nos nervos aferentes suburoteliais 
através de receptores P2X, cuja actividade é responsável pela 
sensação de bexiga cheia e de dor. Estudos in vitro mostraram 
que as células uroepiteliais e os nervos colinérgicos presentes 
em amostras de bexiga hiperactiva (BH) libertam mais ATP 
que os controlos. Assim, resolvemos investigar se a concentra-
ção urinária de ATP se poderia correlacionar com os níveis de 
hiperactividade do detrusor humano.

Material e Métodos: Neste estudo, usamos uma amostra de 67 
mulheres submetidas a estudos urodinâmicos. Foram incluídas 
35 doentes (55±3 anos) com sintomas de bexiga hiperactiva e 
hiperactividade do detrusor e 32 mulheres no grupo controlo 
(54±2 anos) sem sintomas de bexiga hiperactiva e/ou hiperactivi-
dade do detrusor. As doentes com bexiga neurogénica, infecções 
no tracto urinário ou disfunções renais (clearance da creatinina 
< 70 ml/min) foram excluídas. Todas as mulheres realizaram um 
diário miccional de 3 dias, colheita de urina de 24 horas e colhei-
ta de sangue para avaliar a clerance da creatinina. As amostras 
de urina foram colhidas em duas micções separadas; as amostras 
foram imediatamente congeladas em azoto líquido pata determi-
nação do ATP por bioluminescência (kit de ATP, Roche). As dife-
renças estatísticas foram avaliadas pelo teste Mann-Whitney U; 
foram realizadas curvas ROC usando o software SPSS.

Resultados: A concentração de ATP urinária foi significativa-
mente mais elevada nas amostras das doentes com BH (3214±56 
nmoles/L, n=35) do que no grupo controlo (2157±49 nmoles/L, 
n=32); esta diferença foi consistente nas duas amostras colhidas 
a cada indivíduo. Os níveis urinários de ATP não se relacionam 
com o volume urinado. A área sobre a curva ROC para a detec-
ção da BH foi 0,805 (95% CI 0,663 para 0,947). Não se observa-
ram diferenças significativas (P>0.05) entre os indivíduos BH e 
controlo  para os seguintes parâmetros: média do volume urina-
do (de 3 dias, 170±20 vs 191±13 mL), clearance da creatinina 
(115±6 vs 120±9 mL/min), pH urinário (6,0±0.2 vs 6.5±0.2), 
creatinina urinária (75±6 vs 73±7 mg/dL) e desidrogenase do 
lactato urinária (DHL, 35±5 vs 46±8 IU/L).

Discussão e Conclusões: Como foi demonstrado anteriormen-
te, as bexigas hiperactivas libertam mais ATP que é insuficien-
temente hidrolisado pelas ectonucleotidases (Correia-de-Sá, 
2010, Purinergic Signalling, 6 (Suppl 2), S13-3). O ATP liberta-
do pode posteriormente difundir para dentro do lúmen vesical 
aumentando o seu conteúdo nas amostras de urina. Os resul-
tados mostram que a urina de mulheres com hiperactividade 
idiopática da bexiga tem níveis mais elevados de ATP urinário 
quando comparada com o grupo controlo da mesma idade. A 
determinação de um valor levado da AUC é consistente com 
o doseamento do ATP urinário, indicando que este pode ser 
considerado um biomarcador sensível da hiperactividade do 
detrusor na ausência de infecção do tracto urinário.

 Abstract 

Introduction: Nowadays, there is a considerable bulk 
of evidence showing that ATP has a prominent role in the 
regulation of human urinary bladder function, and in the 
pathophysiology of detrusor overactivity. Nonadrenergic-
noncholinergic detrusor contractions leading to overactivity 
of the bladder are partially mediated by ATP. We and others 
provided evidence showing that reduced extracellular ATP 
hydrolysis by ectonucleotidases increase ATP bioavalability 
in patients with lower urinary tract disorders. Furthermore, 
distension of the urothelium induces ATP release that act on 
suburothelium afferent nerves via P2X receptors, conveying 
sensations of bladder fullness and pain. In vitro studies dem-
onstrated that uroepithelial cells and cholinergic nerves from 
overactive human bladder samples (OAB) release more ATP 
than controls. We, therefore, hypothesized that patients with 
detrusor overactivity would have higher urinary concentra-
tions of ATP than control individuals.

Material and Methods: A total of 67 women submitted to 
urodynamic examinations were enrolled in this study. These, 
include 35 patients (55±3 years old) with overactive bladder 
symptoms and detrusor overactivity and 32 controls (54±2 
yrs.) without overactive bladder symptoms and/or detru-
sor overactivity. Patients with neurologic diseases, urinary 
tract infections or renal impairment (creatinine clearance 
< 70 ml/min) were excluded. All patients completed a 3-day 
voiding diary, a 24h urine collection and blood sample to 
evaluate creatinine clearance. Urine samples were collected 
from two separate voids and immediately freeze-preserved 
for ATP determination by bioluminescence (ATP kit from 
Roche). Mann-Whitney U Test was used to evaluate statisti-
cal differences, and ROC curves were performed using SPSS 
software.
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 Resumo 

Introdução: Os doentes com síndromedolorosovesical/cistite 
intersticial (IC) sofrem de dor suprapúbica relacionada com 
enchimento vesical, associada com frequência e nocturia, na 
ausência de infecção urinária ou outras patologias. Apesar da 
etiologia é desconhecida. O papel do sistema nervoso autóno-
mo no desenvolvimento da IC é pouco conhecido. Sabe-se que 
na inflamação crónica da bexiga ocorre crescimento/ramifi-
cação axonal de fibras sensitivas e do sistema nervoso paras-
simpático. Mais, doentes com IC apresentam valores urinários 
de catecolaminas. Injecções de Onabot A no trígono destes 
doentes fizeram diminuir a dor e frequência urinária. Todas 
estas observações sugerem que doentes com IC possuem uma 
actividade simpática excessiva. Assim, este estudo teve como 
objectivos investigar o efeito da estimulação adrenérgica cró-
nica em ratos normais, estudado a morfologia e função vesical, 
e estudar o efeito da inflamação crónica da bexiga na activida-
de do sistema nervoso simpático da bexiga.

Material e Métodos: Injectaram-se, diariamentedurante 14 
dias, dois grupos de ratos com fenilefrina (PHE) nas doses 
de 0.5mg/kg e 2.5mg/kg (s.c.), respectivamente. Ao 15 dia, 
efectuou-se analise cistométrica durante 2 horas. No final, as 
bexigas dos ratos forma recolhidas e fixadas por imersão em 
formol tamponado.Os animais foram perfundidos e os gân-
glios raquidianos (DRG) e a medula espinhal a nível L6 foram 
colhidas. Este mesmo procedimento foi efectuado em ratos 
previamente tratados com capsaicina 100 mg/kg, (s.c., 24h 
antes do tratamento com PHE). As bexigas foram coradas para 
se proceder a análise histológicas (Hematoxilina-eosina, ácido 
periódico Schiff e azul de toluidina) e imunoreagidas contra as 
proteínas pró-apoptóticasBax e Caspase e contra as proteinas 
α1 adrenoreceptor+TRPV1. Os DRG foram reagidos contra α1 
adrenoreceptor e a espinhal medulla contra a proteína Fos. 

Noutro grupo experimental, a bexigas dos ratos foram instila-
das com 2mg/kg lipopolisacarídeo (LPS), durante uma hora. 
Vinte e quatro horas depois, colheram-se a urina e a bexiga 
destes animais. Na urina foram analisados os níveis de nora-
drenalina por ELISA. A bexiga foi colhida, fixada e imunorre-
agida contra VMAT2.

Resultados e Conclusões: Os animais tratados com PHE apre-
sentaram frequência urinária elevada comparativamente ao 
controlo. A bexiga dos animais tratados com PHE apresenta-
vam um urotélio mais fino quando comparados com o con-
trolo. As células uroteliais foram imunopositivas para Bax, 
Caspase 3 e para receptor α1 adrenérgico. Na parede da bexiga 
observou-se infiltrado mastocitário. Observaram-se fibras α1 
adrenergicas + TRPV1 em aferentes presentes na mucosa e em 
corpos celulares nos DRG tanto nos controlos como nos ani-
mais tratados com PHE. A expressão da proteína Fosaumento 
significativamente nos neurónios da espinhal medula dos ratos 
tratados com PHE, quando comparados com o controlo. O 
tratamento com capsaicina aboliu os efeitos induzidos pela 
PHE. Os níveis de noradrenalina na urina dos ratos inflamados 
aumentaram comparativamente ao controlo. Na bexiga destes 
animais observou-se aumento de fibras VMAT2-positiva na 
mucosa e no detrusor, do corpo e da cúpula da bexiga. Estes 
resultados mostram que a estimulação adrenérgica crónica 
induz sintomas semelhantes aos observados em doentes com 
IC. Assim, a disfunção simpática deveria ser levada em consi-
deração em estudos futuros da IC. 

 Abstract 

Introduction: Patients with Pain Bladder Syndrom/Interstitial 
Cystitis (IC) suffer from suprapubic pain, related with blad-
der filling, and often associated with frequency and noctu-
ria, in the absence of urinary infection or others pathologies. 

Discussion and Conclusions: As previously shown in vit-
ro, overactive bladders release more ATP which is insuf-
ficiently hydrolysed by ectonucleotidases (Correia-de-Sá, 
2010, Purinergic Signalling, 6 (Suppl 2), S13-3). We hypoth-
esized that released ATP could then diffuse into the bladder 
lumen increasing its content in urine samples. Our results 
clearly demonstrate that the urine of women with idiopathic 
detrusuor overactivity exhibit increased amounts of ATP 
compared to age-matched controls. Determination of a high 
AUC is consistent with urinary ATP being a highly sensitive 
biomarker of detrusor overactivity, providing that urinary 
tract infection is ruled out.

Results: Urinary ATP was significantly higher in OAB 
(3214±56 nmoles/L, n=35) samples than in control individ-
uals (2157±49 nmoles/L, n=32); this was consistent in the 
two urine samples collected for each individual. ATP levels 
showed no correlation with voided urine volume. Area under 
the ROC curve for OAB detection was 0,805 (95% CI 0,663 
to 0,947). No significant (P>0.05) changes between OAB and 
controls were observed in the following parameters: mean 
voided volume (from 3-day chart, 170±20 vs 191±13 mL), 
creatinine clearance (115±6 vs 120±9 mL/min), urinary pH 
(6,0±0.2 vs 6.5±0.2), urinary creatinine (75±6 vs 73±7 mg/dL) 
and urinary lactate dehydrogenase (LDH, 35±5 vs 46±8 IU/L).
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Etiology is unknown. The role of autonomic nervous system 
in IC development is poorly understood. It is known that 
during chronic bladder inflammation there is a sprouting of 
sensory and parasympathetic fibres. Moreover, the urine of 
patients with IC has high levels of catecholamines. Onabot 
A injections in the trigone of this patients decrease pain and 
frequency. Altogether, these observations prompt to the evi-
dence that IC patients have enhanced sympathetic activ-
ity. Therefore, in this study we aimed to evaluate the effect 
of chronic adrenergic stimulation in normal rats, studying 
bladder morphology and function, and the effect of chronic 
inflammation in the activity of sympathetic nervous system.

Material and Methods: Two groups of rats were daily injected 
with phenylephrine (PHE) at 0.5mg/kg and 2.5mg/kg (s.c.), 
respectively. At day 15, cystometries were performedfor 2 
hours. At the end, the bladders were harvested and immer-
sion fixed in buffer formalin. Animals were superfused and 
L6 dorsal root ganglia (DRG) and spinal cord were harvested. 
This procedure was also performed in rats treated with cap-
saicin 100 mg/kg, (s.c., 24h before PHE treatment). Bladders 
were stained for histological evaluation (Heamatoxilin-
eosine, periodic Schiff acid and toluidin blue) and immuno-
reacted against pro-apoptotic Bax and Caspaseand against 

α1 adrenoreceptor+TRPV1. DRG were reacted against α1 
adrenoreceptor and spinal cord against Fos protein. Another 
group, bladders were intiled with 2mg/kg lipopolyssacaride 
(LPS), for 1 hour. 24 hours later, the urine and bladders were 
harvested. The urine was analyzed for catecholamine levels, 
by ELISA. The bladder were immunoreacted againstVMAT2.

Results and Conclusions: Animals treated with PHE present-
ed high frequency compared to controls. The bladder of PHE 
treated animals had a thinner urothelium, immunopositive-
forBax, Caspase 3 and α1 adrenoreceptor. The bladder wall 
had mast cells infiltration. α1 adrenoreceptor + TRPV1 were 
present in primary afferents in the mucosa and in the DRG 
cell bodies.Fos expression increased significantly in the spinal 
cord of PHE treated animals, compared to control. Capsaicin 
abolished the high frequency and Fos-expression induced 
by PHE. Noradrenalin levels in the urine of inflamed rates 
increased, comparing with controls. In these animals blad-
ders there was an increase of VMAT2 immunopositive fibers 
in the mucosa and detrusor, of bladder body and dome. These 
results showed that chronic adrenergic stimulation induces 
symptoms similar to the observed in IC patients. Therefore, 
sympathetic dysfunction should be taken in account in future 
studies concerning IC. 

 Resumo 

Introdução: O relaxamento do tecido cavernoso humano e a 
vasodilatação das artérias de resistência são essenciais para 
a erecção peniana. A via do NO/GMPc tem um papel funda-
mental neste evento e a terapêutica convencional para a 
DE (inibidores da PDE5) envolve a potenciação desta via de 
sinalização. No entanto, existem vias alternativas funcionais 
de relaxamento do músculo liso trabecular e das artérias de 
resistência do pénis. A potenciação farmacológica destas vias 
alternativas poderá constituir uma estratégia para o tratamen-
to dos doentes que não respondem a terapêutica convencional, 
quer isoladas quer em combinação com um inibidor da PDE5. 
O Sulfido de Hidrogéneo (H2S) tem sido estudado como um 
gasneurotransmissor (além do NO e CO) com propriedades 
vasodilatadoras, anti-inflamatórias, antioxidantes e a capaci-
dade de induzir o relaxamento do corpo cavernoso humano e 
aumentar a pressão intracavernosa. 

Objectivos: Os objectivos deste trabalho foram o de caracterizar 
o relaxamento induzido pela via de sinalização L-cysteina/H2S no 
corpo cavernoso e nas artérias de resistência do pénis humano.

Material e Métodos: As amostras de tecidos foram obtidos de 
28 dador-orgãos sem disfunção eréctil e de 8 doentes com dis-
função eréctil (DE), após o consentimento informado para reti-
rar tecido, no momento de colocar a prótese peniana (n=36; 
idades de 55.3±2.0 anos). As amostras de corpo cavernoso 
humano (CCH) foram montadas em câmara de órgãos conven-
cional e as artérias de resistência penianas (ARPH) montadas 
em miógrafos para microvasos. 

Resultados: Os relaxamentos mediados pelo H2S foram avalia-
dos pela exposição dos tecidos ao análogo estável NaSH (300 
µM) (87.4±2.2%), que não foi afectado pelo tratamento com 
o inibidor dos canais de KATP, glibenclamida (10 µM) ou o 
inibidor da sintese de NO, L-NAME (100 µM). A contracção 
com altas concentrações de K+ ou a inibição de Na/K-APTase 
com ouabain (1 µM) inibiu o relaxamento induzido pelo NaSH 
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Material and Methods: Cavernosal tissue specimens were 
obtained from organ donors and patients with erectile dys-
function (ED) after giving informed consent at the time of 
penile prosthesis insertion. (n=36 – age 55.3±2.0 years). 
Human corpus cavernosum (HCC) strips were assayed in 
conventional organ chambers while penile resistance arter-
ies (HPRA) were mounted in wire myographs for microves-
sels. H2S-mediated relaxations were evaluated by exposing 
these tissues to the stable analogue NaHS and to the precur-
sor of enzymatic production of H2S, L-cysteine. The effects 
of NaHS and L-cysteine were also evaluated on cGMP accu-
mulation in HCC and on NO/cGMP-mediated relaxations in 
HCC and HPRA.

Results: H2S relaxes HCC and HPRA at plasma concentra-
tion range. Blockade of KATP channels does not modify H2S-
induced relaxation of HCC. Inhibition of hyper-polarization 
markedly reduces H2S-induced relaxations in HCC. H2S-
induced rela-xation of HCC is not affected by NOS inhibition 
but reduced by sGC inhibition. Endothelium mediates relax-
ation caused by L-cysteine but not that induced by NaHS in 
HPRA. H2S-induced relaxation of HPRA is markedly reduced 
by sGC inhibition. Precursor of H2S causes sGC inhibitor-
sensitive relaxation of HCC and HPRA L-cysteine / H2S path-
way stimulation results in cGMP and cAMP accumulation in 
HCC. Treatment with L-cysteine does not modify NO/cGMP 
pathway in HCC. Relaxation me-diated by NO/cGMP path-
way is potentiated by L-cysteine in HPRA.

Conclusions: Functional L-cysteine/H2S relaxing pathway 
is present in both human corpus cavernosum and penile 
arteries. In HCC, H2S-induced relaxation involves hyperpo-
larization but KATP channels seem not to participate. sGC 
stimulation and cGMP generation represent an important 
component of H2S-induced relaxation although cAMP gener-
ation could also contribute. Relaxation of HPRA to exogenous 
H2S does not require the presence of functional endothelium 
while vasodilation induced by the precursor L-cysteine is 
endothelium-dependent. Key contribution of sGC stimula-
tion to relaxation caused by L-cysteine/H2S pathway is also 
demonstrated in HPRA. In HPRA, activation of L-cysteine/H2S 
pathway potential-tes vasodilation mediated by NO/cGMP 
pathway. The present results support a role for L-cysteine/
H2S pathway in human penile smooth muscle relaxation 
and potentially in erection, suggesting that pharmacologi-
cal modulation of this pathway could have rele-vance in the 
treatment of ED. 

(38.2±4.1% e 44.1±3.3%, respectivamente). No entanto, a ini-
bição da guanilciclase solúvel (GCs) com ODQ (20 µM) tam-
bém reduziu o relaxamento ao NaSH (47.6± 9.5%). ODQ tam-
bém reduziu o relaxamento induzido pelo percursor de H2S, 
L-cysteina (300 µM) no CCH (16.7±1.8% vs 43.6 ± 4.7%). A 
inibição de GCs também reduziu a vasodilatação ao NaSH 
(30.6±8.2% vs 65.4±4.4%) e L-cysteina (17.5 ±4.7% vs 48.2 
± 9.8%) nas ARPH. A remoção do endotélio não modificou a 
vasodilatação máxima ao NaSH mas reduziu, marcadamente, 
o relaxamento máximo a L-cysteina (11.4±6.2% vs 69.2±9.9%). 
O tratamento prévio com L-cysteina (30 µM) induziu a poten-
ciação do relaxamento pela acetilcolina (EC50 0.07±0.06 vs 
0.74±0.52 µM) e do sildenafil (EC50 0.59±0.36 vs 11.43±4.69 
µM) nas ARPH.

Conclusões: A via funcional de relaxamento de L-cysteina/H2S, 
encontra-se presente no CCH e nas ARPH. Envolve a hiperpolari-
zação e a activação da GC solúvel (GCs). Nas ARPH a L-cysteina 
induz relaxamento dependente-endotélio e aumenta a vasodila-
tação induzida pela activação da via de NO/GMP sugerindo que 
a modulação farmacológica desta via pode vir a ter relevância no 
tratamento da DE associada aos inibidores da PDE5.

 Abstract 

Introduction: Relaxation of human cavernosal tissue and 
vasodilation of human pe-nile arteries are essential events for 
penile erection. NO/cGMP pathway plays a key role in these 
events and conventional therapy for ED (PDE5 inhibitors) 
involves poten-tiation of this signaling pathway.  However, 
alternative relaxation pathways are functio-nal in penile arte-
rial and trabecular smooth muscle. Pharmacological enhance-
ment of these alternative pathways could be a reasonable strat-
egy to treat patients not respon-ding to conventional therapy, 
either alone or in combination with PDE5is. Hydrogen sulfide 
(H2S) has been demonstrated to be a gasotransmitter (in addi-
tion to NO and CO), with vasodilatory and anti-inflammatory 
actions. Multiple mechanism(s) respon-sible for H2S actions 
have been proposed, (KATP channels, cAMP, cGMP, antioxidant 
capacity, NO,…) demonstrating marked variability depending 
on species, tissue and vascular bed. H2S has been proven to 
relax human and rabbit corpus cavernosum and to increase 
intracavernosal pressure.

Objectives: To characterize relaxation caused by H2S signal-
ing in both human corpus cavernosum and penile arteries. 
To evaluate the effects of enhancing H2S production on NO/
cGMP pathway-mediated relaxation in these tissues.
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 Resumo 

Introdução e Objetivos: Avaliar a actividade do sistema ner-
voso autônomo simpático em doentes com Síndrome Doloroso 
Vesical/Cistite Intersticial (BPS/IC).

Material e Métodos: Dez mulheres com BPS/IC e 10 mulheres 
voluntárias saudáveis, sem qualquer patologia conhecida, com 
média de idades não diferente (38,1 ± 6,9 vs 41 ± 9,7 anos) e 
índice médio de massa corporal não diferente (21,4 ± 1,5 vs 
22,3 ± 2,3) foram estudados. A actividade simpática e parassim-
pática foi avaliada através do teste de inclinação vertical (TILT) 
e pelo doseamento das catecolaminas plasmáticas e urinárias. O 
protocolo do teste TILT envolveu o posicionamento dos envolvi-
dos em decúbito dorsal durante 10 minutos com a avaliação não 
invasiva de ECG e de parâmetros hemodinâmicos. Foram ava-
liados: o desvio padrão dos intervalos da onda P normais (SDPP, 
inversamente relacionado com a atividade tónica do sistema 
nervoso autónomo simpático), a raiz da média da soma das dife-
renças sucessivas no ciclo cardíaco (RMSSD, relacionada com a 
atividade tónica do sistema nervoso autónomo parassimpático) 
e a sensibilidade baroreceptora reflexa (BRS, relacionado com a 
atividade reflexa do sistema nervoso parassimpático). Os doen-
tes e voluntários foram então colocados em posição erecta a 70 
° de inclinação durante 10 minutos e os mesmos parâmetros 
foram reavaliados. Amostras de sangue foram recolhidas para 
doseamento de catecolaminas após o decúbito dorsal e após o 
posicionamento vertical. O doseamento das catecolaminas uri-
nárias na urina de 24 horas também foi efectuado.

Resultados: Para pressões sistólica e diastólica, freqüência car-
díaca, débito cardíaco e resistências vasculares periférico empa-
relhadas, os doentes com BPS/IC apresentaram maior atividade 
simpática basal. Os doentes com BPS/IC apresentaram um SDPP 
médio menor em repouso (40,0 ± 12,2 nos doentes vs 57,3 ± 14,4 
ms nos controles), com um aumento menor após o ortostatismo 
(24,2 ± 18,6 nos doentes vs 57,2 ± 23,0 ms nos controles) (p 
<0,05). A actividade tónica e reflexa parassimpática (RMSSD e 
BRS) não apresentou diferenças significativas entre os 2 grupos. 
Embora dentro de valores normais (<750 µg/ml), a noradrenali-
na plasmática basal média estava aumentada nas doentes (397 ± 
36,4 µg/ml vs 204 ± 46,4 µg/ml nos controles, p<0,01). Em posi-
ção erecta anoradrenalina plasmática máxima foi semelhante nas 
doentes (596,3 ± 30,4 µg/ml) e controles (579,3 ± 69 µg/ml). A 
libertação de noradrenalina na urina de 24 horas foi maior em 
todas as doentes (151,3 ± 21,2 µg/24h, sendo o valor normal <97 
µg/24h). Não houve diferenças significativas nos valores de adre-
nalina plasmática/urinária ou nos valores da dopamina.

Conclusões: A atividade aumentada do sistema nervoso sim-
pático poderá desempenhar um papel na fisiologia da BPS/IC. 
Estes resultados podem influenciar o tratamento da BPS/IC.

 Abstract 

Introduction and Objectives: To evaluate the activity of 
the autonomic sympathetic nervous system in Bladder Pain 
Syndrome/Interstitial Cystitis (BPS/IC) patients.

Material and Methods: Ten women with BPS/IC and 10 healthy 
women without any known pathology, matched by age (38.1 ± 
6.9 vs 41 ± 9.7 years) and body mass index (21.4 ± 1.5 vs 22.3 ± 
2.3), were studied. Sympathetic and parasympathetic functions 
were assessed through Upright Tilt Testing (TILT) and by mea-
surement of plasmatic and urinary cathecolamines. The TILT 
protocol included positioning individuals 10 minutes in supine 
position, non-invasive assessment of EKG and hemodynamic 
parameters. Standard deviation of normal P wave intervals 
(SDPP, related to autonomic sympathetic nervous system tonus 
activity), root of the mean of the sum of successive differences in 
heart period series (RMSSD, related to autonomic parasympa-
thetic nervous system tonus activity) and baroreflex sensitivity 
(BRS, related to autonomic parasympathetic nervous system 
reflex activity) were assessed. Patients and controls were then 
put at upright position in a 70° tilt table for 10 minutes and 
the same parameters were reevaluated. Blood samples were 
collected for cathecolamines measurement in supine and after 
upright positioning. Twenty-four hour urinary cathecolamines 
were also measured.

Results: For non-different systolic and diastolic blood pressures, 
heart rates, cardiac debits and peripheral blood resistances, 
BPS/IC patients exhibited higher basal sympathetic activity, as 
shown by lower mean SDPP (40.0 ± 12.2 vs 57.3 ± 14.4 ms, in 
controls), with a blunt increase after orthostatic stress (24.2 ± 
18.6 vs 57.2 ± 23.0 ms, in controls) (p<0.05). Parasympathetic 
tonus and reflex activity (RMSSD and BRS) showed no signifi-
cant differences among groups. Although within the normal 
range (below 750 µg/ml), basal plasmatic norepinephrine was 
increased in patients (397 ± 36.4 µg/ml vs 204 ± 46.4 µg/ml 
in controls, p<0.01). In upright position maximal norepineph-
rine release was similar in patients (596.3 ± 30.4 µg/ml) and 
controls (579.3 ± 69 µg/ml). The 24-hour urinary norepineph-
rine release was increased in all patients (151.3 ± 21.2 µg/24h, 
normal value below 97 µg/24h). There were no significant dif-
ferences neither in plasmatic nor urinary epinephrine or dop-
amine values.

Conclusions: This study suggests that an increased sympa-
thetic nerve activity might play a role in BPS/IC patho-phys-
iology, eventually enhancing bladder pain, generating blad-
der ischemia and urothelial dystrophy. These findings may 
influence the management of BPS/IC.
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Basal activity of the autonomic sympathetic nervous system is increased  
in patients with Bladder Pain Syndrome/Interstitial Cystitis
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 Resumo 

Introdução: A identificação de drogas com propriedades de pre-
venção tumoral pode ser uma maneira eficaz de diminuir a ele-
vada taxa de recorrência e progressão do carcinoma da bexiga. 
A inflamação através da via da ciclooxigenase (COX) tem sido 
envolvida no desenvolvimento do cancro e, por sua vez, a sobre-
expressão da COX-2 tem sido associada aos tumores vesicais. 
Investigámos os efeitos anti-carcinogénicos do inibidor selectivo 
COX-2 Celecoxib e não selectivo Ácido acetil-salicílico (AAS) 
em diferentes doses, num modelo de carcinogénese vesical com 
N-butil-N (4-hidroxibutil) nitrosamina (BBN).

Material e Métodos: Ratos macho Wistar de seis semanas de 
idade, divididos em vários grupos, submetidos aos seguintes 
fármacos da semana 1 à semana 8:

A) Modelo de carcinogénese: BBN 0.05% na àgua (n 25);
B) Grupo Celecoxib 1: BBN 0.05% + Celecoxib 1mg/kg/dia 

(n= 8);
C) Grupo Celecoxib 10: BBN 0.05% + Celecoxib 10mg/kg/

dia (n= 8);
D) Grupo AAS 25: BBN 0.05% + AAS 25 mg/kg/dia (n= 8);
E) Grupo AAS 250: BBN 0.05% + AAS 250 mg/kg/dia (n= 

8);
F) Grupo controlo: sem carcinogénio.

Na semana 20, os ratos foram mortos. O número e tamanho 
dos tumores foram registados. As bexigas foram coradas para 
avaliação histológica e imnunomarcação da COX-2. Foi colhi-
do sangue para determinação de factores tumorais e inflama-
tórios (TGF-β, TNF-α, CRP, IL-1β, IL-6, IL-10). Foram também 
avaliados a peroxidação dos lípidos através do conteúdo em 
molonaldeído (MDA) e status anti-oxidante total. Os tecidos 
foram enviados para estudos de expressão génica, incluindo 
COX, cascata da MAPK e genes relacionados com o ciclo celu-
lar e apoptose.

Resultados: No nosso estudo, verificou-se uma redução esta-
tisticamente significativa na incidência de tumores da bexiga 
nos ratos tratados com inibidores da COX (tabela 1) e altera-
ções histológias menos agressivas (tabela 2).

Tabela 1: Resultados macroscópicos.

Tabela 2: Achados histológicos.

Nos grupos tratados verificaram-se níveis do marcador infla-
matório PCR mais baixos e status anti-oxidante (MDA/TAS) 
mais elevado. A imunomarcação da COX-2 evidenciou uma 
sobre-expressão no grupo carcinogénico e uma redução nos 
grupos com tratamento. Nestes grupos também se verificou 
um aumento da expressão de genes anti-carcinogénicos como 
Bax e caspase-3 e diminuição de genes pro-carcinogénicos 
como COX-2, Hras e Bcl-2.

23. C063 - Uso de inibidores selectivos e não selectivos  
da COX-2 emmodelo experimental de carcinogénese vesical:  

alterações histológicas, imunohistoquímicas,  
inflamatórias e de expressão génica
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of bladder cancer: changes in histological, immunohistochemical,  

inflammatory and gene expression profiles
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Grupos
% ratos  

com tumor

Número 
médio de 

tumores/rato

Volume 
médio de 

tumor/rato 
(mm3)

BBN 68 1.00 98.49

Celecox 1 12.5 0.13 0.52

Celecox 10 12.5 0.50 10.92

AAS 25 37.5 0.38 2.77

AAS 250 12.5 0.13 0.26

Controlo 0 0 0

Grupos Atrofia Hiperplasia
Displasia 
de alto 
grau

Carcinoma 
in situ

Tumor 
urotelial

BBN 16% 100% 96.0% 52.0% 68%

Celecox 1 37.5% 62.5% 0% 0% 12.5%

Celecox 10 62.5% 87.5% 0% 0% 12.5%

AAS 25 75% 75% 0% 0% 37.5%

AAS 250 87.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5%
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At week 20, the rats were killed. The number and size of 
tumors were recorded. Bladders were stained for histological 
evaluation and for COX-2 immunostaining. Blood was sent 
for determination of several tumoral and inflammatory fac-
tors (TGF-β, TNF-α, CRP, IL-1β, IL-6, IL-10). Lipid peroxida-
tion, through serum malonaldehyde (MDA) content, and total 
antioxidant status (TAS) were also evaluated. Tissue was 
sent for the study of gene expression profile of bladders with 
and without tumor, including COX, MAPK cascade, cell cycle 
and apoptosis-related genes.

Results: In our study, there was a statistically significant 
reduction in the incidence of bladder tumors in rats treated 
with selective and non-selective COX-inhibitors (table 1), 
with less aggressive histological changes (Table 2).

Rats in these groups had lower levels of inflammatory mark-
er CRP and a higher anti-oxidant status (MDA/TAS). COX-2 
immunostaining showed an overexpression in the carcino-
genic group and a clear reduction in the treatment groups. In 
these groups we could also verify an overactivation of anti-
oncogenic pathways (Bax and caspase-3) and inactivation of 
pro-oncogenic pathways (Cox-2, Hras and Bcl-2).

Conclusions: In our animal model, both specific and non-spe-
cific COX-2 inhibitors significantly prevented bladder tumor, 
in low and high doses, mainly due to anti-inflammatory and 
anti-oxidative effects and a reduction of COX-2 expression.

Conclusões: No nosso modelo animal, ambos os inibidores 
específicos e não específicos da COX-2, em baixas e altas 
doses, estão associados a uma prevenção da neoplasia da bexi-
ga, principlamente devido a efeitos anti-inflamatórios e anti-
oxidantes e a uma redução da expressão da COX-2.

 Abstract 

Introduction: The identification of drugs with tumoral pre-
ventive properties could be an effective way to decrease the 
high recurrence and progression rates of bladder cancer. 
Inflammation through the cyclooxygenase (COX) pathway has 
been involved in cancer development and COX-2 overexpres-
sion has been reported in bladder tumors. We investigated the 
anti-carcinogenic effects of a selective COX-2 inhibitor Celecoxib 
and a non-selective COX inhibitor Acetylsalicylic acid (AAS) in 
different doses, on a rat urinary bladder carcinogenesis model 
with N-butyl-N (4-hydroxibutil) nitrosamine (BBN).

Material and Methods: Six week old male Wistar rats were 
divided in several groups and were submitted to the follow-
ing drug administration from week 1 to week 8:

A) Carcinogenic model: BBN 0.05% in drinking water 
(n=25);

B) Celecoxib 1 Group: BBN 0.05% + Celecoxib 1 mg/kg/
day (n=8);

C) Celecoxib 10 Group: BBN 0.05% + Celecoxib 10 mg/
kg/day (n=8);

D) AAS 25 Group: BBN 0.05% + AAS 25 mg/kg/day (n=8);
E) AAS 250 Group: BBN 0.05% + AAS 250 mg/kg/day (n=8);
F) Control groups: no carcinogenesis.

 Resumo 

Introdução: A cistite intersticial/síndrome doloroso vesical 
(IC/PBS) é caracterizada por dor suprapúbica forte associada 
a disfunção vesical. As causas desta síndrome permanecem 
por esclarecer e o tratamento nem sempre é eficaz. Estudos 
recentes demonstram que as neurotrofinas, nomeadamente o 
Factor Crescimento Nervoso (NGF) e o Factor de Crescimento 
Derivado do Cérebro (BDNF), poderão mediar o desenvolvi-
mento de hiperactividade vesical, uma vez que os seus níveis 
se encontram elevados na urina de doentes com IC/PBS e na 
bexiga de ratos com cistite crónica. Neste trabalho, procurou 
esclarecer-se a contribuição do NGF e BDNF para a disfunção 
vesical que acompanham a IC/PBS e testar o hipotético poten-
cial terapêutico da manipulação dos seus níveis.

Material e Métodos: Ratos Wistar (n=4/grupo) foram anes-
tesiados para colocação intratecal de um cateter de silicone. 
Após 4 dias induziu-se a inflamação da bexiga com uma injec-
ção intraperitoneal de ciclofosfamida (CYP, 200mg/Kg). Às 72h 
de inflamação, os animais foram anestesiados com uretano 
para avaliação da função vesical. Os animais com cistite foram 
tratados com soro, k252a (antagonista não-específico dos 
receptores Trk), TrkA-Ig2 ou TrkB-Ig2 (proteínas sequestrado-
ras de NGF e BDNF, respectivamente). Na segunda parte do 
trabalho avaliou-se o efeito agudo e crónico da administração 
de neurotrofinas na actividade reflexa da bexiga em animais 
intactos. Animais submetidos previamente a colocação cirúr-
gica de um cateter intratecal receberam injecções sucessivas 
de NGF (1.5µg, 3µg e 10µg) ou BDNF (0.01µg, 0.1µg e 1.5µg) 

24. C053 - Factor de Crescimento Nervoso (NGF) e Factor  
de Crescimento Derivado do Cérebro (BDNF) como potenciais 

mediadores no desenvolvimento de hiperactividade vesical

Nerve Growth Factor (NGF) and Brain Derived-Neurotrophic Factor (BDNF)  
as potential mediators on the development of hyperactive bladder
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Material and Methods: Female Wistar rats (n=4/group) were 
anaesthetized for surgical implantation of an intrathecal 
silicone catheter. After four days, bladder inflammation was 
induced by a single intraperitoneal injection of cyclophos-
phamide (CYP, 200 mg/kg). At 72h post-CYP injection, the 
animals were anaesthetized with urethane for bladder reflex 
activity assessment. CYP-inflamed animals were treated with 
saline, k252a (a non-specific antagonist of Trk receptors), 
TrkA-Ig2 or TrkB-Ig2 (sequestrant proteins of NGF and BDNF, 
respectively). In another set of experiments, the acute and 
chronic effects of neurotrophin administration on bladder 
function of intact animals were assessed. For acute studies, 
animals were previously submitted to surgical implantation 
of an intrathecal catheter and received sequential injec-
tions of saline, NGF (1.5µg, 3µg and 10µg) or BDNF (0.01µg, 
0.1µg and 1.5µg) at intervals of 30 minutes. For prolonged 
neurotrophin administration, the catheter was connected to 
osmotic pumps. Animals received saline (1.06 µl/hr), NGF 
(1.06 µl/hr, 10µg/day) or BDNF (1.06 µl/hr, 1.5 µg/day) for a 
period of 7 days. 

Results: In CYP-inflamed animals, the frequency of bladder 
contractions was significantly increased when compared to 
intact animals. No differences were found in saline-treated 
CYP-inflamed animals. However, the frequency of blad-
der contractions was significantly reduced (p<0.05) after 
intrathecal of k252a, TrkA-Ig2 or TrkB-Ig2. Acute adminis-
tration of BDNF to intact animals lead to a significant increase 
of bladder reflex activity, in contrast to what was observed in 
animals treated with NGF. On the other hand, chronic intrath-
ecal treatment of BDNF did not alter bladder function, while 
NGF administration significantly enhanced urinary frequency 
(p<0.05).

Conclusions: The results showed that NGF and BDNF con-
tribute for bladder dysfunction during inflammation despite 
their differential roles. While BDNF seems to present a short-
lasting effect in bladder function, NGF has a more prominent 
role during prolonged treatment. These data indicate that 
NGF and BDNF might be used as future therapeutic targets to 
treat bladder dysfunction.

a cada 30 minutos. Para a avaliação do efeito crónico, os ani-
mais apresentavam um cateter intratecal ligado a uma mini 
bomba osmótica subcutânea para injecção contínua de soro 
fisiológico, NGF (1 µl/hr; 10 µg/dia) ou BDNF (1 µl/hr; 1.5 µg/
dia) durante 7 dias.

Resultados: Verificou-se que a frequência das contracções 
reflexas vesicais aumentou significativamente em animais 
com cistite. Após injecção intratecal de soro não se regista-
ram melhorias. Em animais inflamados tratados com k252a, 
TrkA-Ig2 e TrkB-Ig2, registou-se uma redução na frequência 
de contracção de bexiga (p<0.05). A administração aguda de 
BDNF em animais intactos levou a um aumento significativo 
da frequência de contracção da bexiga (p<0.05), ao contrário 
do que se verificou após injecção de NGF. Em contrapartida, o 
tratamento crónico intratecal de BDNF não produziu qualquer 
efeito na actividade vesical, enquanto a administração de NGF 
levou a um aumento significativo (p<0.05).

Conclusões: Os resultados obtidos neste estudo indicam que as 
neurotrofinas NGF e BDNF participam no desenvolvimento de 
hiperactividade vesical durante inflamação, embora desempe-
nhando funções diferenciais. Enquanto o BDNF tem um efeito 
agudo na actividade reflexa da bexiga, o NGF parece ser impor-
tante para a hiperactividade vesical crónica que acompanha a 
cistite. Estes dados indicam que o NGF e BDNF poderão ser 
futuros alvos terapêuticos no tratamento da disfunção vesical.

 Abstract 

Introduction: Interstitial cystitis/painful bladder syndrome 
(IC/PBS) is usually accompanied by suprapubic pain asso-
ciated with bladder dysfunction. The true causes of this 
syndrome are still unclear and the treatment is not always 
effective. Recent studies show that neurotrophins, such as 
NGF or BDNF, might be important mediators for the develop-
ment of bladder hyperactivity since their levels are found to 
be increased in urine of IC/PBS patients and in the bladder 
of animals with chronic cystitis. In this work, we focused 
on clarifying the contribution of NGF and BDNF for bladder 
dysfunction and test their hypothetical therapeutic role as 
potential targets.

 Resumo 

Introdução e Objectivos: O rim é o órgão abdominal mais fre-
quentemente atingido em casos de traumatismo (1 a 5% casos). 
O diagnóstico e a terapêutica do traumatismo renal, frequen-
temente associado a outras lesões de orgão, tem-se modificado 
com a evolução dos exames imagiológicos e a possibilidade de 
uma abordagem terapêutica mais conservadora. Considerando 

o grande número de casos de trauma tratados na urgência do 
CHLC, a nossa experiência em traumatismo renal nos últimos 
seis anos foi revista, pretendendo-se caracterizar a população 
tratada atendendo ao tipo e gravidade dos traumatismos, lesões 
associadas, opções terapêuticas e follow-up a curto prazo.

Material e Métodos: Foram revistos 87 processos referentes 
a quaisquer entradas no serviço de Urgência que incluam o 
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conservative therapeutic approaches. The experience of 
CHLC’s emergency department in renal trauma for the past 
six years has been reviewed, with the intent to characterize 
the population we’ve treated, considering the type, cause and 
classification of the lesions, associated injuries, treatment 
options and short-term follow-up.

Material and Methods: Eighty seven cases have been 
reviewed, regarding any emergency room admittances 
including the diagnosis of renal trauma in CHLC, Hospital de 
São José, between 2005 and 2010. We have a total of 72 men 
and 15 women, aging between 17 and 87 years old (average 
39 years).

Results: In the experience of CHLC, Hospital de São José, 
in Lisbon, the most prevalent causes of renal trauma were 
motor vehicle accidents (52), fall from heights superior to 3 
meters (18), perforating trauma from any kind of weapon 
(6), hitting by a car (4) and other causes (7). Eighty three 
were multiple patients trauma and only 4 out of 87cases 
have no involvement of other organs. As for the classifica-
tion of each trauma (according to the American Association 
for the Surgery of Trauma (AAST), 4 cases of level V trauma 
were diagnosed; 5 cases of level IV injury; 13 cases were level 
III and the remaining (65) were levels I or II. All patients 
performed a CT scan on entrance or at the first hospital they 
attended, except for two whose diagnosis was intra-operatory 
(patients who were in shock, requiring emergency surgery). 
The CT was repeated in our institution after 48 to 72 hours in 
37 patients. Ten of the cases of renal injury required surgical 
treatment: total nephrectomy (6 cases, 4 of those with level V 
injury; two patients with level IV trauma - one of these was 
operated on three weeks later, after an attempt of conserva-
tive therapy); renorrhaphy (3); ureteral stent placement (1). 
In most situations the choice was to keep the patients under 
surveillance and medical therapy. Three patients died, but 
in only one case the death was related to haemorragic shock 
(level V renal injury); the other two cases were related to 
intra-cranial bleeding.

Conclusions: Most diagnosed renal traumatisms, degrees I to 
III, were treated with medical therapy and surveillance, with 
a low rate of complications or deferred surgical intervention 
(only one case). In the case of degree IV or V trauma, immedi-
ate surgical intervention was the preferred approach. Theses 
patients’ mid or long-term follow-up is difficult because most 
of the cases are sent from other hospitals, to where they are 
transferred after solving the acute problem and stabilizing 
the patient, disabling us from drawing further conclusions 
on the severity of renal function impairment and morpho-
logic changes that subside from trauma injuries.

diagnóstico de traumatismo renal no CHLC, Hospital de São 
José, entre 2005 e 2010. A população inclui 72 homens e 15 
mulheres, com idades compreendidas entre 17 e 87 anos de 
idade (média 39 anos).

Resultados: Na experiência do CHLC, urgência do Hospital 
de São José, em Lisboa, as causas mais prevalentes de trau-
matismo renal são acidentes de viação (52), quedas de altura 
superior a 3 metros (18), traumatismos perfurantes por arma 
branca ou de fogo (6), atropelamento (4) e outras causas (7). 
Oitenta e três doentes eram politraumatizados e apenas 4 casos 
são referentes a doentes sem outras lesões orgânicas. Quanto 
à classificação dos traumatismos (de acordo com a American 
Association for the Surgery Of Trauma, AAST) diagnosticaram-
se 4 casos de traumatismo de grau V, 5 casos de traumatismo 
de grau IV, 13 casos de grau III e os restantes (65), de grau I ou 
II. Todos os doentes fizeram TAC à entrada ou no hospital de 
origem, com excepção de dois cujo diagnóstico foi intra-ope-
ratório (doentes em choque, requerendo cirurgia emergente). 
A TAC foi repetida na nossa instituição após 48 a 72 horas em 
37 doentes. Dez destes casos de traumatismo renal mereceram 
tratamento cirúrgico: nefrectomia total (6 casos, dos quais 4 
com traumatismo grau V; 2 doentes com trauma grau IV - 1 
destes doentes foi submetido a cirurgia diferida após tentati-
va de terapêutica conservadora); nefrorrafia (3); colocação de 
stent ureteral (1). Na maioria das situações optou-se por man-
ter os doentes sob vigilância e terapêutica médica. Registou-se 
o óbito de 3 destes 87 doentes, num caso em relação com cho-
que hemorrágico (traumatismo renal grau V), nos outros dois 
casos na sequência de hemorragia intra-craniana.

Conclusões: A maioria dos traumatismos renais diagnosti-
cados, grau I a III, foram tratáveis com terapêutica médica 
e vigilância, com baixa taxa de complicações ou intervenção 
cirúrgica diferida (apenas um caso). Nos casos de traumatis-
mos grau IV ou V, a intervenção cirúrgica imediata foi a moda-
lidade terapêutica preferencial. O follow-up destes doentes a 
médio ou longo prazo vê-se dificultado por a maioria deles ser 
enviado de outro hospital, para onde são reencaminhados após 
resolução da situação aguda e estabilização, impedindo-nos de 
obter mais conclusões sobre a função renal destes doentes, a 
longo prazo, bem como as alterações morfológicas que resul-
tam das lesões traumáticas.

 Abstract 

Introduction and Objectives: The kidney is the most fre-
quently afflicted abdominal organ in cases of trauma (1 to 
5% of all trauma patients). The diagnosis and treatment of 
renal trauma, which is often associated with other organ 
injuries in multiple trauma patients, has been modifying in 
the last years, with the development of imaging and more 
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: As lesões traumáticas são cada vez 
mais comuns na sociedade moderna, sobretudo no jovem. O 
rim é o órgão do aparelho genito-urinário mais vezes atingi-
do no contexto de trauma. O diagnóstico, abordagem e trata-
mento destas lesões representa um desafio para o urologista 
moderno. Pretendemos apresentar a experiência de um servi-
ço de urologia de um hospital central nesta área.

Material e Métodos: Seleccionámos os casos de traumatis-
mos renais com entrada no Serviço de Urgência e que tiveram 
necessidade de internamento durante o período compreendido 
entre 15.12.1999 e 05.12.2009. Procedeu-se à revisão retros-
pectiva dos processos clínicos e imagiológicos disponíveis.

Resultados: Dos 114 doentes considerados, 97 (84,35%) são 
do sexo masculino. A média de idades foi 37,7 anos [12-91]. 
A etiologia mais frequente foi acidente de viação com 52,6%, 
seguida de acidentes domésticos (17,5%), trabalho (14,0%), des-
portivos (9,6%) e vítimas de agressão (3,5%). Apenas 2 trauma-
tismos foram penetrantes. As lesões foram classificadas segundo 
a escala da AAST, sendo 45,1% (51) de grau I, 18,6% (21) de 
grau II, 14,2% (16) de grau III, 16,8% (19) de grau IV e 5,3% (6) 
de grau V. Oito (7%) doentes foram submetidos à abordagens 
endoscópicas (pielografia ascendente e cateterização uretérica), 
5 dos quais de grau IV, 1 de grau III e 2 de grau I. Dezanove 
(16,67%) doentes necessitaram de exploração cirúrgica (1 de 
grau I, 2 de grau III, 11 de grau IV, e 5 de grau V) resultando em 
14 (73,7%) nefrectomias, todas de grau IV(9)  e V(5). A explora-
ção cirúrgica levou a maior tempo de internamento (28,32 dias 
vs 16,49), com p<0,05. Os traumatizados submetidos a nefrec-
tomia, tinham valores mais baixos de hemoglobina (10,69g/dL 
vs 12,13g/dL), ureia (15,69 vs 21,89) e idade inferior (32,36 vs 
38,07), p>0,05.

Conclusões: A grande maioria dos doentes foi tratada de forma 
conservadora. Elevada taxa de nefrectomias quando é decidida 
exploração cirúrgica. A maioria dos doentes de grau IV (57,9%) 
foram tratados cirurgicamente. Valores baixos de hemoglobi-
na, de ureia, e doentes mais jovens, foram factores preditivos 
de nefrectomia, embora sem significado estatístico.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Injuries due to trauma are 
common in modern society, especially in young people. The 
kidney is the most frequent injured genito-urinary organ in 
this context. Diagnosis, approach and treatment of these 
injuries represent a challenge to the modern urologist. We 
reviewed our experience in this area. 

Material and Methods: A retrospective review of clinical 
files of patients with renal trauma between 15.12.1999 and 
05.12.2009 was performed. The inclusion criteria were the 
admission through the Emergency Room and the need of hos-
pital stay.

Results: One hundred fourteen patients were included, with 
97 (84,35%) males. The mean age was 37,7 years [12 – 91]. 
The most common cause of trauma were traffic accidents 
with 52,6%, followed by domestic accidents( 17,5%), occupa-
tional injuries (14,0%), sport injuries (9,6%) and  aggression 
(3,5%). Only 2 cases were penetrating injuries. The injuries 
were graded according the AAST  kidney injury scale: grade 
I 45,1%(51), grade II 18,6%(21), grade III 14,2%(16), grade 
IV 16,8%(19) and grade V 5,3%(6). Eight patients (7%) were 
submitted to endoscopic procedures (retrograde pielogra-
phy and ureteric catheterization), 5 of those with grade IV, 
1 grade III and 2 grade I. In 19 patients(16,7%), surgical 
exploration was performed ( 1 grade I, 2 grade III, 11 grade 
IV and 5 grade V) resulting in 14(73,7% of the explored renal 
units) nephrectomies, all of them grade IV(9) and V(5). The 
surgical exploration was associated with a longer hospi-
tal stay (28,3 days vs 16,5), p<0,05. Patients submitted to 
nephrectomy, had a lower hemoglobin level (10,69g/dL vs 
12,13g/dL) and, lower urea (15,7 mg/dL vs 21,89) at presen-
tation and a younger age ( 32,36 years vs 38,07), p>0,05.

Conclusions: The great majority of the cases of renal trauma 
admitted in our institution were treated conservatively. We 
can expect a high percentage of nephrectomies when a prima-
ry surgical exploration is performed. Most of the patients with 
grade IV were surgically treated. Lower levels of hemoglobin, 
urea and younger age, were found in patients submitted to 
nephrectomy, although without statistical significance.    
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Embora pouco frequente, a fractura 
dos corpos cavernosos (FCC) constitui a lesão traumática do 
pénis mais comum. A FCC define-se como a ruptura traumática 
da túnica albugínea dos corpos cavernosos. O corpo esponjoso 
e a uretra podem também ser afectados. Esta emergência uro-
lógica afecta tipicamente homens jovens e as etiologias mais 
frequentes reportadas na literatura incluem a relação sexual, a 
manipulação forçada, a masturbação e, menos frequentemente, 
o traumatismo durante as erecções nocturnas. O diagnóstico 
baseia-se na história clínica e exame físico. A ecografia peniana, 
o ecoDoppler peniano, a cavernosografia, a uretrografia retró-
grada e a ressonância magnética nuclear são exames auxiliares 
de diagnóstico que podem ser úteis na avaliação de doentes que 
sofreram um traumatismo do pénis, mas não devem atrasar a 
exploração cirúrgica quando o grau de suspeição de FCC é ele-
vado. O objectivo deste estudo consiste na análise retrospectiva 
de 39 doentes com FCC, reportando a nossa experiência na ava-
liação e tratamento desta emergência urológica.

Material e Métodos: De Janeiro de 1992 a Janeiro de 2011, foram 
admitidos, no Serviço de Urgência do Hospital de São João, 39 
doentes por traumatismo fechado do pénis. Efectuamos a aná-
lise retrospectiva destes casos clínicos – apresentação clínica, 
meios auxiliares de diagnóstico, tratamento e outcome.

Resultados: Foram analisados 39 doentes com suspeita de 
FCC, com idade média de 31 anos (15-72). O intervalo de 
tempo médio desde o traumatismo à apresentação no Serviço 
de Urgência foi de 3,6 horas (1-16). Os mecanismos de lesão 
reportados foram a relação sexual (29 doentes) e a mastur-
bação/manipulação forçada (8 doentes). Em 2 doentes não se 
conseguiu aferir o modo de lesão. A avaliação clínica incluiu 
a anamnese e o exame físico de todos os doentes. Vinte e um 
foram submetidos a ecografia peniana, 10 dos quais com eco-
Doppler, e 10 foram submetidos a cavernosografia. Todos os 
doentes foram submetidos a exploração cirúrgica imediata – 
incisão subcoronal e desluvamento do pénis em 38 doentes; 
num doente optou-se por uma incisão peno-escrotal, uma vez 
que a laceração da túnica albugínea se localizava na porção 
proximal do corpo cavernoso esquerdo (raiz do pénis). Trinta 
doentes apresentavam uma laceração unilateral da túnica 
albugínea, enquanto em 6 a ruptura era bilateral. Sete apre-
sentavam disrupção uretral. Todas a lacerações da túnica albu-
gínea foram rafiadas longitudinalmente com pontos separados. 
Nos doentes com disrupção da uretra efectuou-se uma anas-
tomose termino-terminal. Em 3 doentes constatou-se apenas 
ruptura da veia dorsal superficial do pénis. No follow-up, todos 
os doentes retomaram a actividade sexual em 4 a 12 semanas 
após o tratamento cirúrgico. Trinta e sete doentes apresen-
taram erecções rígidas não dolorosas, 9 referiram curvatura 

minor do pénis (10 a 20º; não interferia com actividade sexual) e 
7 reportaram encurtamento discreto do pénis (inferior a 10mm).

Conclusões: A FCC é uma emergência urológica. O diagnóstico 
geralmente baseia-se numa apresentação clínica típica. O eco-
Doppler peniano e a cavernosografia podem ser exames auxilia-
res de diagnóstico importantes quando a apresentação clínica é 
atípica e para estabelecer o local de ruptura da túnica albugínea 
e planificar a cirurgia. Como se confirma na nossa série, o trata-
mento cirúrgico imediato associa-se a um outcome funcional e 
estético excelente, com uma taxa complicações diminuta.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Albeit infrequent, penile frac-
ture (PF) is the most common blunt injury of penis. It is 
defined as a traumatic rupture of the tunica albuginea sur-
rounding the corpora cavernosa. The corpus spongiosum and 
the urethra may also be involved. This urological emergency 
typically affects young men and the most common etiologies 
of PF reported in the literature include sexual intercourse, 
forced manipulation, masturbation or, less commonly, when 
a man rolls over onto an erect penis during nocturnal penile 
erection.
Diagnosis is based on clinical history and physical examina-
tion. Ultrasound, cavernosography, retrograde urethrography 
and magnetic ressonance imaging (MRI) have all been pro-
posed to be of diagnostic benefit in those with suspected penile 
trauma, but shoud not delay immediate surgical exploration 
when there is a strong degree of suspicion. The aim of this 
study is to retrospectively analyze 39 patients with PF and 
report our experience in the evaluation and treatment of this 
urological condition.

Material and Methods: Between January 1992 and January 
2011, 39 patients were admitted, at the emergency depart-
ment of Hospital de São João, with diagnosis of penile blunt 
trauma. We retrospectively reviewed clinical data of these 
patients – clinical presentation, diagnostic methods, treat-
ment and outcomes were analysed.

Results: Thirty nine patients with mean age of 31 years 
old (range, 15-72) presented with suspected penile frac-
ture. The mean time of injury to presentation was 3.6 hours 
(range, 1-16). The modes of injury were sexual intercourse 
(29 patients) and masturbation/ forced manipulation (8 
patients). The mode of injury was not reported in 2 patients. 
Clinical evaluation included medical history and physical 
examination for all patients, ultrasonography in 21 patients 
(10 with Doppler) and cavernosography in 10 patients. All 
patients were submitted to immediate surgical exploration 
– subcoronal circumcising incision and degloving of the 
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 Resumo 

Introdução: A escassez de órgãos para transplantação renal 
tem levado à crescente utilização de dadores com critérios 
expandidos e ao progressivo alargamento destes critérios. Os 
estudos acerca dos resultados da transplantação,utilizando 
enxertos de dadores com mais de 70 anos são escassos. O 
objectivo deste estudo é analisar os resultados da transplanta-
ção de rins de dadores com mais de 70 anos.

Material e Métodos: Estudo de 1251 transplantes renais, realiza-
dos entre 1 de Janeiro de 2000 e 1 de Março de 2011, no SUTR-
HUC subdivididos em dois grupos: dadores com menos de 70 
anos (n=1175) e dadores com mais de 70 anos de idade (n=76). 
Obtiveram-se as seguintes variáveis pré-transplantação: idade, 
peso, creatininémia e débito urinário da última hora (dador); ida-
de, peso, tempo em hemodiálise (receptor); tempo de isquemia 
fria, compatibilidades HLA, e protocolo de indução de imunos-
supressão.Foram analisados e comparados os seguintes dados 
da pós-transplantação: ocorrência de função tardia do enxerto 
(FTE), episódios de rejeição aguda, nefropatia crónica do enxerto 
e evolução da creatininémia. Foram calculadas as taxas de sobre-
vivência do enxerto e do receptor. Foi feita análise multivariada 
de potenciais factores de risco para perda do enxerto.

Resultados: Na análise univariada dos dados da pré-transplan-
tação as seguintes variáveis mostraram diferenças estatistica-
mente significativas (p<0.05): idade do receptor (grupo < 70: 
45vs. grupo>70:60 anos); peso do receptor (grupo<70: 66 vs. 
grupo>70:69 Kg); compatibilidade HLA (grupo<70: 2.5 vs. gru-
po>70: 2.0), idade do dador(grupo<70: 43 vs. grupo>70: 73 
anos), sexo masculino do dador (grupo<70: 67% vs. grupo>70: 
49%). A análise dos resultados da transplantação evidenciouva-
lores de creatininémia médios inferiores no grupo<70 aos 1, 3, 
6, 12 e 24 meses (p<0.001). A taxa de função tardia do enxerto 
foi superior no grupo>70 (21 vs. 32%; p<0.05).  As sobrevivên-
cias do enxerto censurada para a morte com enxerto funcionan-
te foram de 93%, 92% e 89% (no grupo<70) e 95%, 80% e 63% (no 
grupo>70) ao 1, 2 e 4 anos(p=0.3).No subgrupo dos receptores 
com menos de 60 anos, não se verificam diferenças estatistica-
mente significativas, na sobrevivência do enxerto, entre o gru-
po>70 e <70. Após análise multivariada de potenciais factores 

de risco para perda do enxerto, conclui-se que o grupo etário do 
dador não representa um factor de risco independente para a 
sobrevivência do enxerto.

Discussão e Conclusões: No nosso estudo a função renal pós-
transplantação de rins de dadores com idades inferiores a 70 
anos, foi melhor. No entanto, a sobrevivência do enxerto é 
semelhante nos dois grupos.Após regressão multivariada, veri-
ficamos que o facto do dador ser mais idoso não representa um 
factor de risco independente para a sobrevivência do enxerto 
censurada para morte com enxerto funcionante. Assim os rins 
de dadores com mais de 70 anos representam uma excelente 
alternativa para receptores mais idosos, apresentando resulta-
dos muito favoráveis a médio prazo.

 Abstract 

Introduction: The need for organs for renal transplanta-
tion has encouraged the use of grafts from increasingly older 
donors. Studies of transplantation results with donors older 
than 70 years are sparse. The main purpose of this study is to 
compare the results of transplantation with donors older and 
younger than 70 years old.

Material and Methods: Retrospective study of 1251 renal 
transplantations performed between 1st January of 2000 
and 1st March of 2011 in our department. Two groups 
were created and compared: donors younger than 70 years 
(n=1175) and donors older than 70 years (n=76). For both 
groups we obtained the following pre-transplant data: age, 
gender, weight and time on dialysis (from the recipient); 
age, gender, weight, last serum creatinine, expanded criteria 
donor status, donor urinary output (from the donor); cold 
ischemia time, HLA compatibilities and use of immunossu-
pression induction protocol. In both groups we analyzed and 
compared the posttransplantation results: serum creatinine, 
acute rejection, chronic allograft nephropaty and delayed 
graft function (DGF) occurrence. We computed and com-
pared patient and graft survival functions of the 2 groups. 
A multivariate analysis of potential risk factors for allograft 
loss was performed.

stiffness painless erections, 9 had minor penile deviation (10 
to 20º; which not hindered intercourse) and 7 noticed a slight 
shortening of the penis (inferior to 10mm).

Conclusions: PF is an urological emergency. The diagnosis 
of PF is usually based on typical clinical features and associ-
ated history. Ultrasound and cavernosography are important 
tools in cases when remains clinical doubt and to clarify the 
site of tunica albuginea laceration in order to establish the 
best surgical approach. As confirmed by our series, early 
surgical treatment is associated with minimal complications 
and excellent functional and esthetical outcome.

penis to allow a good exposure. One patient was submitted 
to peno-scrotal incision, as the tunica albuginea laceration 
was located in the proximal part of the left corpus caver-
nosum (crus of penis). Thirty patients had unilateral single 
tear of the tunica albuginea and 6 had bilateral rupture. A 
partial urethral disruption was presented in 7 cases. All inju-
ries were repaired successfully with primary defect closure. 
In patients with urethral disruption we did termino-terminal 
urethroplasty. Three patients had a negative surgical explo-
ration and were diagnosed as having a superficial dorsal 
vein rupture. At follow-up, all patients resumed sexual activ-
ity in 4 to 12 weeks after treatment. Thirty seven reported full 
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Results: In the pretransplantation data, univariate analy-
sis of the following variables showed statistically signifi-
cant differences(p<0.05): receptor age (Group<70: 45 vs. 
group>70: 60 years); receptor weight (Group<70: 66 vs. 
group>70: 69 Kg); HLA compatibilities (Group<70: 2.5 vs. 
group>70: 2.0); donor age (Group<70: 43 vs. group>70: 73 
years), donor male gender (Group<70: 67% vs. group>70: 
49%). In terms of transplantation results we observed that 
mean serum creatinine was significantly lower among 
group <70 at 1, 3, 6,12 and 24 months posttransplantation 
(p<0.001). Delayed graft function were higher in the group > 
70 (21 vs 32%; p<0.05). Cumulative graft survival at 1, 3 and 
4 years was 93%, 92% and 89% (group <70) and 95%, 80% 
and 63% (group >70) (p=0.3). In the subgroup of recipients 

younger than 60 years we did not verify statistically signifi-
cant differences in allograft survival between group> 70 and 
<70. Using Cox regression for survival analysis we verify 
that donor age was not an independent risk factor for graft 
failure.

Discussion and Conclusions: In our study, renal function 
was better with donors younger than 70 years. However graft 
survival was similar between the two groups. After multi-
variate data analysis we found that older donors are not an 
independent risk factor for graft survival. The previous argu-
ments lead us to conclude that, donors older than 70 years 
represent an excellent alternative for older receptors, pre-
senting very favorable results.

 Resumo 

Introdução: A nefrectomia de dador-vivo por via laparoscó-
pica tem provado ser uma boa alternativa à nefrectomia por 
via aberta, na área da transplantação renal. Em alguns centros 
esta técnica substituiu, definitivamente, a colheita de rim por 
cirurgia convencional. No entanto, este procedimento requer 
um elevado nível técnico e uma alta experiência em cirurgia 
laparoscópica, para evitar complicações num dador de órgão 
saudável e preservar a função do rim removido. O objectivo 
deste trabalho é analisar os resultados desta técnica e avaliar a 
sua segurança, no nosso hospital.

Material e Métodos: Analisamos de modo retrospectivo 24 
transplantes renais de dador vivo, realizados entre Março 
de 2006 e Maio de 2010, nos Hospitais da Universidade de 
Coimbra. Todos os procedimentos foram realizados por via 
laparoscópica transperitoneal, com 3 portas e incisão de 
Pfannenstiel para remoção da peça operatória. A idade média 
do dador foi de 41,38±10,26 anos e do receptor de 33,58±12,94 
anos. O seguimento médio foi de 20,71±10,87 meses.

Resultados: Os tempos médios de isquemia quente e de cirur-
gia foram, respectivamente, de 2,89±1,13 e de 130,83±33,09 
minutos, e o tempo médio de internamento dos dadores foi de 
4,33±1,4 dias. A nefrectomia foi realizada à esquerda em 66,7% 
dos pacientes. Na maioria dos casos, o procedimento foi efec-
tuado de pais para filhos (37,5%), mas também ocorreu entre 
irmãos, num terço das situações, e entre cônjuges (29,2% dos 
dadores). Houve complicações cirúrgicas em 4,2% dos casos, 
uma situação de hemorragia com necessidade de laparosco-
pia exploradora e hemostase. A função inicial do enxerto foi: 
diurese imediata em 79,2% dos casos, função tardia do enxerto 
em 12,5% das situações e enxerto não funcionante em 8,3% dos 
transplantados. A creatinina média do receptor no 1º mês, 3º 
mês, 1º ano e 3º ano foi, respectivamente, de 1,67; 1,40; 1,27 
e 1,63 mg/dl. Houve 4 casos de complicações cirúrgicas nos 
receptores (16,7%), um hematoma, uma estenose e uma fístula 

uretéricas e uma trombose vascular. Dois doentes tiveram epi-
sódio de rejeição aguda (8,3%) e outros dois foram submetidos 
a transplantectomia, um por trombose vascular e outro por 
rim nunca funcionante.

Conclusões: A nefrectomia dador-vivo laparoscópica é segura 
em centros com experiência em cirurgia laparoscópica. Está 
associada a menos dor pós-operatória e a menos dias de inter-
namento, recuperação mais rápida e melhores resultados esté-
ticos do que a cirurgia convencional. Tem, sobretudo, baixas 
taxas de complicações e uma função do enxerto não inferior 
quando comparada com a nefrectomia por via aberta.

 Abstract 

Introduction: Laparoscopic live-donor nephrectomy has 
proven to be a good alternative to open nephrectomy in trans-
plantation surgery.This technique has definitely replaced 
conventional surgery for organ removal in some centers. 
However, this procedure requires a high technical level and 
a high experience in laparoscopic surgery to avoid complica-
tions in a healthy donor and to preserve the best graft func-
tion. The purpose of this study is to analyze the results of this 
technique and to evaluate its safety in our department.
  
Material and Methods: We retrospectively analyzed 24 liv-
ing donor kidney transplants performed between March 
2006 and May 2010 at our department. All procedures were 
performed by a transperitonealaproach, with 3 doors and 
a Pfannenstiel incision for specimen removal. Donor and 
recipient mean age were, respectively, 41.38 ± 10.26 years 
and 33.58 ± 12.94 years. Mean follow-up time was 20.71 ± 
10.87 months. 

Results: Mean warm ischemia and surgerytimewere, respec-
tively, 2.89 ± 1.13 and 130.83 ± 33.09 minutes and mean hos-
pital stay for donors was 4.33 ± 1.4 days. Nephrectomy was 
performed on the left side in 66.7% of patients. In most cases, 
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 Resumo 

Introdução: Os doentes com carcinoma da próstata Gleason 6 
microfocal (5% de um core) são usualmente classificados de baixo 
risco. Alguns estudos demonstraram achados anatomo-patológi-
cos desfavoráveis nestes doentes. Contudo, não foram definidos 
parâmetros clínicos que permitam prevê-los. Os autores procura-
ram caracterizar aqueles achados neste grupo de doentes e iden-
tificar as variáveis clínicas que permitam predizer a ocorrência de 
upgrade do score de Gleason ou o upstage tumoral. 

Material e Métodos: Entre 2004 e 2010, foram efectuadas 1.344 
biópsias prostáticas transrectais no nosso serviço, das quais 71 
(5,2%) evidenciaram um microfoco (5%) de adenocarcinoma da 
próstata, Gleason 6, em apenas um fragmento. Destes, 37 (52%) 
foram submetidos a prostatectomia radical retropúbica. Aqueles 
cuja peça operatória revelou: (1) Upgrade do score de Gleason 
para 7 ou (2) Upstage para pT3, foram definidos como resulta-
dos patológicos desfavoráveis. Procedeu-se a análise estatística 
multivariada com recurso ao software SPSS statistics 17.0. 

Resultados: Idade média de 66 anos (±7,5). PSA total pré-ope-
ratório médio de 9,2 ng/ml (±4,5). PSA 4 em 1 doente (3%), 
entre 4-10 em 30 doentes (81%) e >10 em 6 doentes (16%). 
PSA densidade médio de 0,29 ng/ml/g (±0,2). 12 doentes 
(32,4%) encontravam-se no estadio clínico T1c. Em 9 casos 
(24,3%) observaram-se resultados patológicos desfavoráveis 
após a prostatectomia radical: 5 (13,5%) demonstraram ups-
tage e 6 (16,2%) upgrade. 4 (10,8%) com margens cirúrgi-
cas positivas. Nos doentes que sofreram aumento do score de 
Gleason não se observou incremento com significado estatístico 
no que respeita a extensão extraprostática, margens cirúrgicas 
positivas ou invasão das vesículas seminais. Objectivou-se que a 
ocorrência de eventos patológicos adversos apresentava relação 

estatisticamente significativa com: i) Idade > 65 anos (p=0,01; 
OR=1,6); ii) PSA densidade 0,2ng/ml/g (p=0,039; OR-1,5) e iii) 
Colheita de < 12 cores na biópsia (p=0,016; OR-4,5). 

Conclusões: 21,6% dos doentes com carcinoma da próstata 
Gleason 6 microfocal sofreram upgrade do score de Gleason na 
peça de prostatectomia radical.13,5% dos doentes apresentaram 
extensão extra-prostática (pT3). A idade >65 anos, o PSA densi-
dade = 0,2 ng/ml/g e a colheita de < 12 cores na biópsia são predic-
tivos de eventos patológicos adversos. Doentes com carcinoma da 
próstata Gleason 6 microfocal podem alojar doença mais agressiva 
à data da prostatectomia radical, particularmente se tiverem > 65 
anos, possuirem um PSA densidade = 0,2ng/ml/g ou tiverem sido 
submetidos a uma biópsia com colheita de < 12 cores.

 Abstract 

Introduction: Patients with Gleason 6 microfocal prostate 
cancer (= 5% one core) are usually considered to have low 
risk disease. Some studies showed more adverse pathologi-
cal findings in these patients. However, clinical parameters 
were not defined to predict them. The authors sought to char-
acterize those findings in this patient cohort and to identify 
the clinical variables that predict pathologic upgrading or 
upstaging. 

Material and Methods: Between 2004 and 2010, 1,344 pros-
tate biopsies were performed in our department, of which 71 
(5.2%) had a microfocus (= 5%) of Gleason 6 prostate cancer 
in 1 biopsy core. Of these, 37 (52%) underwent radical retro-
pubic prostatectomy. Those whose surgical specimen revealed: 
(1) Gleason upgradind to a score = 7 or (2) Upstaging to pT3, 
were characterized as having adverse pathology. A multivariate 
analysis of data was performed using the SPSS statistics 17.0.
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the procedure was carried from parents to children (37.5%), 
but also occurred between siblings in a third of cases, and 
between spouses (29.2% of donors). There were surgical com-
plications in 4.2% of patients, a case of bleeding requiring 
exploratory laparoscopy and hemostasis. Initial graft func-
tion was: immediate diuresis in 79.2% of cases, delayed graft 
function in 12.5%   of the cases and nonfunctioning graft in 
8.3% of transplant recipients. Mean recipient creatinine at 
1 month, 3 months, 1 year and 3 years were, respectively, 
1.67, 1.40, 1.27 and 1.63 mg / dl. There were 4 cases of surgi-
cal complications in the recipients (16.7%), a hematoma, a 
stenosis and a ureteral fistula and vascular thrombosis. Two 

patients had acute rejection (8.3%) and two others under-
went transplantectomy, a vascular thrombosis and another 
due to a non-functioning kidney.

Conclusions: Laparoscopic live donor-nephrectomy is safe 
in experienced centers in laparoscopic surgery. It is associ-
ated to less postoperative pain and shorter hospitalization 
stay. It is also associated to faster recovery and better cos-
metic results than conventional surgery. It has especially low 
rates of complications and a graft function that is not worst 
when comparing with open nephrectomy.
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Results: Mean age 66 years (± 7.5). Mean preoperative total 
PSA of 9.2 ng / ml (± 4.5). PSA = 4 in 1 patient (3%), 4-10 in 30 
patients (81%) and > 10 in 6 patients (16%). Mean PSA density: 
0.29 ng / ml / g (± 0.2). 12 patients (32.4%) were in clinical 
stage T1c. 9 cases (24.3%) showed adverse pathologic events 
after radical prostatectomy: 5 (13.5%) upstaged and 6 (16.2%) 
upgraded. 4 (10.8%) positive surgical margins. Patients who 
upgraded to Gleason score = 7, showed no statistical relation 
with an increase in extraprostatic extension, positive surgical 
margins or seminal vesicle invasion. The occurrence of adverse 
pathological events was related to: i) Age> 65 years (p = 0.01, 
OR = 1.6), ii) PSA density = 0.2 ng / ml / g (p = 0.039, OR-1, 5) 
and iii) biopsy cores sampled <12 (p = 0.016, OR-4, 5). 

Conclusions: 21.6% patients with a single microfocus of 
Gleaon 6 prostate cancer on biopsy are upgraded at the radi-
cal prostatectomy specimen. 13.5% of patients have extra-
prostatic extension (pT3). Age> 65 years, PSA density = 0.2 
ng/ml/g and sampling <12 colors in the biopsy are predictive 
of adverse pathology. 
Patients with Gleason 6 microfocal prostate cancer may har-
bor more aggressive disease at the time of radical prostatec-
tomy, particularly if they are older than 65, have a PSA den-
sity = 0.2 ng/m/g or have been sampled < 12 cores on prostate 
biopsy. 

 Resumo 

Introdução: Os avanços recentes no conhecimento da biologia 
molecular permitiram o desenvolvimento de novos fármacos 
no tratamento do carcinoma de células renais metastizado 
(mCCR). Os inibidores da angiogénese, em diversos estudos 
controlados, provaram oferecer melhores resultados que as 
terapêuticas prévias, como a imunoterapia, mas o desempe-
nho em ambiente clínico real não é ainda claro. Sendo o suni-
tinib um dos mais utilizados neste âmbito, procurámos avaliar 
os resultados do sunitinib no tratamento do mCCR na nossa 
instituição. 

Material e Métodos: Analisámos retrospectivamente os pro-
cessos clínicos de todos os doentes com carcinoma de célu-
las renais metastizado tratados com sunitinib, entre Janeiro 
de 2007 e Fevereiro de 2011, na nossa instituição. Avaliámos 
diversos parâmetros oncológicos como a sobrevivência global e 
livre de progressão, tendo sido ainda estudada a tolerabilidade 
do fármaco. Os dados foram analisados recorrendo aos testes 
estatísticos apropriados às diversas variáveis. 

Resultados: Foram tratados 20 doentes, com a idade média 
de 63 anos (30-78 anos), com uma predominância do sexo 
masculino (n= 17, 85%). Todos tinham sido previamente sub-
metidos a nefrectomia. O tipo histológico predominante era 
o de carcinoma de células claras (n=9, 45%). A maior parte 
dos tumores eram localmente avançados, com o estádio T3 em 
45% dos casos (n=9), sendo T2 em 25% dos casos (n=5) e T1 
em 15% (n=3). O diâmetro tumoral médio (anatomo-patológi-
co) era de 7,4 cm (3-11 cm). A duração média de terapêutica 
com o sunitinib foi de 12,6 meses (2,1 – 42,9 meses), existin-
do actualmente 4 doentes (20%) com terapêutica em curso. A 
ocorrência de efeitos adversos levou à descida de dose em 4 
doentes (20%) e à suspensão da terapêutica em outros 2 (10%). 
Verificou-se progressão sob tratamento em 12 doentes (60%), 
em média aos 12,9 meses (2,1 – 42,9 meses) de terapêutica. 

Três dos doentes (25%) com progressão foram posteriormen-
te tratados com temsirolimus e um doente (8%) com everoli-
mus. Com um seguimento médio de 16,4 meses, verificou-se a 
morte de 50% dos doentes, todos por progressão da doença. A 
sobrevivência média livre de progressão da doença foi de 16,0 
meses e a sobrevivência global média de 18,9 meses. 

Conclusões: Globalmente conclui-se que, embora exista uma 
ampla variação na resposta ao sunitinib, este pode proporcio-
nar, em casos devidamente escolhidos, um razoável tempo 
livre de progressão e prolongar a sobrevivência. Estes resul-
tados reforçam a manutenção da política da nossa instituição 
de tratar casos selecionados de carcinoma do rim metastiza-
do com este fármaco. 

 Abstract 

Introduction: Recent advances in molecular biology have 
led to the development of new drugs for the treatment of 
metastatic renal cell cancer (mRCC). On multiple controlled 
studies, angiogenesis inhibitors have shown their ability to 
provide better results than previous therapies, such as immu-
notherapy, but the performance in the real clinical scenario 
remains to be determined. Considering that sunitinib is one 
of the most used drugs, we evaluated the results of this drug 
for the treatment of mRCC in our centre. 

Material and Methods: We retrospectively analysed the 
clinical files of all mRCC patients treated with sunitinib, 
between January 2007 and February 2011, in our centre. We 
evaluated different oncological outcomes, such as global and 
progression- -free survival, and further evaluated the toler-
ability of the drug. The collect data was analysed with the 
appropriate statistical tests. 

Results: Twenty patients were treated, and mean age was 
63 years (30-78 years), with a male predominance (n=17, 
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 Resumo 

Introdução: O sunitinib é um inibidor da cínase da tirosina 
(TKI) que se tornou nos últimos anos parte do tratamento 
padrão do carcinoma de células renais metastizado (mRCC), 
sendo uma das opções no tratamento de 1ªlinha nos doentes 
de baixo risco e de risco intermédio. Apresentamos a experi-
ência do nosso Serviço com esta terapêutica.

Material e Métodos: Realizámos a revisão de todos os doentes 
com diagnóstico de mRCC submetidos a tratamento com suni-
tinib no nosso Serviço entre Novembro de 2006 e Março de 
2011. Foram avaliados e analisados dados demográficos e de 
sobrevida e efeitos laterais. 

Resultados: Trinta e um doentes foram tratados com suniti-
nib (24 homens; 7 mulheres) no esquema habitual de 50 mg/
dia (4 semanas de toma; 2 semanas de pausa), sendo a idade 
média de 61 anos (22-82 anos). Em 28 doentes o sunitinib foi 
tratamento de 1ªlinha e em 3 doentes de 2ªlinha. Dois doentes 
foram tratados com sunitinib no contexto de neoadjuvância, 
previamente à nefrectomia. A taxa de sobrevida média livre de 
progressão foi de 14 meses (1-42 meses). Três doentes tiveram 
uma resposta completa. Nove doentes progrediram e inicia-
ram tratamento com sunitinib (n=6) ou everolimus (n=3). A 
sobrevida global foi de 27 meses (1-60). Quinze doentes fale-
ceram durante o período estudado. Surgiram efeitos laterais 
de qualquer grau em todos os doentes. Os efeitos laterais mais 
comuns foram astenia, hipertensão arterial e mucosite oral. 
Dezasseis doentes (51%) desenvolveram efeitos laterais que 
levaram à suspensão ou à diminuição da dose do fármaco. A 
hipertensão e a trombocitopenia foram os efeitos laterais de 
grau 3 ou 4 mais frequentes.

Conclusões: A introdução dos inibidores multikinase alterou de 
forma significativa o prognóstico dos doentes com mRCC. No 
entanto, os clínicos devem estar cientes do risco significativo de 
efeitos adversos que podem afectar a qualidade de vida do doente.

 Abstract 

Introduction: Sunitinib is a tyrosine kinase inhibitor (TKI) 
that has become a standard of care for metastatic renal 
cell carcinoma (mRCC). Sunitinib is an option for first-
line treatment of low- and intermediate-risk mRCC. In this 
work we present the experience of our department with this 
therapy.

Material and Methods: We reviewed all patients that under-
went therapy with sunitinib for mRCC in our Department 
from November 2006 to March 2011. Demographic char-
acteristics, survival data and side effects were collected 
and analyzed.

Results: Thirty-one patients were submitted to treatment 
with sunitinib (24 men; 7 women) (50 mg/day, 4 weeks on, 
2 weeks off), with a mean age of 61 years (range 22-82); 28 
patients as first-line therapy and 3 patients as second-line 
therapy. Two patients performed sunitinib as neoadjuvant 
therapy before nephrectomy for tumor mass reduction. 
Median progression free survival was 14 months (range 
1-42).  Three patients had a complete response. Nine 
patients progressed and initiated treatment with sorafenib 
(n=6) and everolimus (n=3). Overall survival was 27 
months (range 1-60). Fifteen patients died during the time 
period considered. Side effects of any grade developed in 
all patients. Fatigue, hypertension and oral mucositis were 
the most frequent side effects. Sixteen patients (51%) had 
side effects which lead to dose reduction or interruption. 
Hypertension and thrombocytopenia were the most fre-
quent grade III/IV side effects.

Conclusions: The introduction of MKIs changed significantly 
the prognosis in patients with mRCC. Nevertheless, caregiv-
ers have to be aware of the significant risk of adverse events 
which may affect the patients’ quality of life.
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85%). All the patients have been previously submitted to 
nephrectomy. The predominant histologic type was clear 
cell carcinoma (n=9, 45%). Most of the tumours were locally 
advanced: 45% (n=9) were staged as T3, 25% (n= 5) as T2, 
and 15% (n=3) as T1. Mean (pathological) diameter of the 
tumours was 7.4 cm (3-11 cm).Mean therapy duration with 
the drug was 12.6 months (2.1-42.9 months), and 4 patients 
(20%) have on- going therapy. Side effects motivated dosage 
reduction in 4 cases (20%) and drug withdrawal in 2 cases 
(10%). Twelve patients (60%) have suffered from disease pro-
gression, after an average of 12.9 months (2.1-42.9 months) 
of therapy. After disease progression, 3 patients (25%) have 

been subsequently treated with temsirolimus e 1 (8%) patient 
was treated with everolimus. The mean follow- -up was 16.4 
months. Fifty per cent of the patients died during follow- up, 
due to disease progression. The mean progression-free sur-
vival was 16.0 months and the mean overall survival was 
18.9 months. 

Conclusions: Despite individual variations in the sunitinib 
effectiveness, this drug can provide reasonable progression- -
free and overall survival improvement. These results confirm 
our institution’s policy of offering this therapy to carefully 
selected cases of metastatic renal cell carcinoma.
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 Resumo 

Introdução: O carcinoma da próstata resistente à castração 
(CPRC) é uma entidade nosológica de tratamento extrema-
mente difícil e com prognóstico muito reservado.
O docetaxel foi o fármaco que melhores resultados mostrou no 
tratamento desta patologia.
Pretendemos avaliar a nossa experiência com este tratamento.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 53 doentes com 
CPRC submetidos a quimioterapia sistémica com o esquema 
tri-semanal de docetaxel e prednisona no Serviço de Urologia 
dos HUC. Idade no início de tratamento: 51-81 anos, média 
65,37. PSA na altura do diagnóstico: 6,42-15900, média 
795,53ng/ml. O score de Gleason foi <7 em 16,2%, 7 em 32,4% 
e >7 em 51,3% dos doentes.
O tratamento inicial foi prostatectomia radical em 31,8%, 
radioterapia externa em 13,6% e hormonoterapia em 54,6%.

Resultados e Conclusões: O tempo médio decorrido entre o 
início da hormonoterapia e o surgimento de CPRC foi de 39,19 
meses. Desde o surgimento de CPRC até ao início do tratamen-
to com docetaxel o tempo médio decorrido foi 17,12 meses. 
Os doentes foram submetidos, em média a 13,07ciclos (2-37). 
A resposta inicial ao tratamento foi favorável em 90,6%, ocor-
rendo resistência primária nos restantes.O PSA aos 3 meses 
era inferior a 50% do PSA inicial em 75% dos doentes. Não 
se encontrou diferença estatisticamente significativa entre a 
resposta ao tratamento e a idade, o PSA inicial, o tratamento 
inicial nem o score de Gleason. A média de tempo decorrido 
entre o surgimento de CPRC e o início do tratamento foi 11,32 
meses nos doentes com PSA aos 3 meses <50% do PSA inicial 
e 42,59 meses nos doentes que não atingiram essa redução. 
Ocorreu progressão da doença sob docetaxel em 19,4% aos 6 
meses e 36,1% aos 9 meses. Foram descritos efeitos secundá-
rios ligeiros em 52,8% dos doentes e graves, com necessida-
de de redução da dose e alteração da data do ciclo seguinte 
em 20,8%. O tratamento do CPRC com docetaxel revela boa 
resposta inicial, mas efeitos colaterais importantes e resistên-
cia secundária durante o primeiro ano de tratamento numa 
percentagem significativa de doentes. O início atempado do 
tratamento é fundamental para uma resposta bioquímica 
aceitável.

 Abstract 

Introduction: The treatment of castration resistant prostate 
cancer (CRPC) is extremely difficult, and this disease has 
a very poor prognosis.Docetaxel has shown the best results 
treating this disease.We aim to evaluate our experience with 
this treatment.

Material and Methods: Retrospective study of 53 patients 
with CRPC submitted to systemic chemotherapy with the tri-
weekly scheme of docetaxel and prednisone in the urology 
department of Coimbra University Hospitals.Age at start of 
treatment: 51-81 years, average 65.37.PSA at diagnosis: 6.42 
to 15,900, average 795.53 ng/ml.The Gleason score was <7 in 
16.2%, 7 in 32.4% and> 7 in 51.3% of the patients.
The primary treatment was radical prostatectomy in 31.8%, 
external beam radiotherapy in 13.6% and hormone therapy 
in 54.6%.

Results and Conclusions: The mean time between the start 
of hormone therapy and the emergence of CRPC was 39.19 
months. Since the emergence of CRPC until the start of doc-
etaxel treatment the average time was 17.12 months. Patients 
received on average 13.07 cycles (2-37). The initial response 
to treatment was favorable in 90.6%, with primary resistance 
in 9,4%. PSA at 3 months declined more than 50% of the ini-
tial value in 75% of patients. We found no statistically sig-
nificant difference between treatment response and age, ini-
tial PSA, initial treatment or the Gleason score. The average 
time elapsed between the emergence of CPRC and the start 
of treatment was 11.32 months in patients with PSA decline 
at 3 months to <50% of initial value and 42.59 months in 
patients who have not achieved this reduction. Disease pro-
gression under docetaxel occurred in 19.4% at 6 months and 
36,1% at 9 months. Minor side effects were reported in 52.8% 
of patients and severe, requiring dose reduction or change 
in the schedule of the next cycle in 20.8% of patients. CRPC 
treatment with docetaxel shows good initial response, but 
significant side effects and secondary resistance during the 
first year of treatment in a significant percentage of patients. 
Starting this protocol in a correct timing is essencial for 
achieving a fair biochemical response.
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 Resumo 

Introdução: No âmbito das neoplasias testiculares submetidas 
a orquidectomia a linfadenectomia retroperitoneal pode ser 
realizada para estadiamento de tumor primário ou após qui-
mioterapia adjuvante para exérese de massa residual. Neste 
último caso a cirurgia reveste-se de maior complexidade devi-
do às alterações anatómicas induzidas pela massa residual bem 
como pelas reacções tecidulares pós quimioterapia. O objectivo 
deste trabalho é apresentar a casuística da Fundação Puigvert 
de Linfadenectomias retroperitoneais Laparoscópicas.

Material e Métodos: Foi efectuado um estudo retrospectivo 
dos doentes submetidos a cirurgia laparoscópica retroperito-
neal após quimioterapia por neoplasia testicular. Foram avalia-
dos diversos parâmetros como idade, tipo histológico do tumor 
testicular primário, Dimensões, tempo de cirurgia, complica-
ções peri e pós-operatórias, tempo de internamento etc.

Resultados: Entre Novembro de 2004 e Dezembro 2008 15 
doentes com massas residuais pós-quimioterapia foram sub-
metidos a cirurgia laparoscópica retroperitoneal. Idade média 
31,5 anos. Histologia do primário testicular: 1 seminoma puro, 
2 mistos, 11 neoplasias não seminomatosas. Tempo médio 
entre orquidectomia e linfadenectomia: 45,7 meses. Volume 
médio da peça operatória 120cc. Tempo médio de cirurgia: 
294 minutos. Complicações cirúrgicas: 5. Complicação do foro 
vascular foi a mais frequente n=4 (2 doentes com necessidade 
de conversão para cirurgia aberta). Necessidade de re-inter-
venção em um paciente. Follow-up médio dos pacientes: 28,9 
meses. Sem evidência de recidiva.

Conclusões: A Linfadenectomia laparoscópica retroperitoneal 
é uma forma de abordagem útil de massas residuais retroperi-
toneais pós-quimioterapia por neoplasia testicular. Apresenta 
uma taxa de complicações relevante, sendo as mais frequentes 
as lesões de estruturas vasculares. A incidência destas últimas 
apresentou relação com o volume da neoplasia residual.
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 Resumo 

Introdução: A transplantação renal é considerada a melhor 
terapêutica para a doença renal terminal. A diminuição de 
órgãos disponíveis para transplantação e o progressivo aumen-
to das listas de espera leva a uma expansão dos critérios com 
utilização de dadores historicamente considerados marginais. 
O transplante duplo pode consistir numa optimização da utili-
zação destes enxertos, fornecendo uma massa de nefrónios sufi-
cientes para uma filtração glomerular eficaz. O objectivo deste 
estudo consiste na avaliação dos resultados de todos os trans-
plantes duplos realizados no nosso Serviço e comparação destes 
com os resultados dos restantes transplantes de enxerto único.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 1966 transplan-
tes renais, realizados no nosso Serviço entre Junho de 1980 e 
Dezembro de 2009. Destes, foram analisados 26 transplantes 
duplos, com seguimento médio de três anos e meio. Na análise 
estatística usou-se o SPSS (versão 17.0 para Windows).

Resultados: Dos 26 transplantes duplos realizados, 53.8% 
(n=14) foram de dadores infantis (dos 3 aos 11 anos) e 46.2% 
(n=12) de dadores com idades superiores a 65 anos (idade 
média 74 anos). As idades dos receptores variaram entre 19 e 
67 anos, com idade média de 48 anos. Os rins pediátricos e os 
rins de idosos foram transplantados em receptores com idade 
média de 38.7 e 59.5 anos, respectivamente. A duração média 
da cirurgia foi de cerca de três horas e meia, apenas ligeira-
mente superior ao verificado para os restantes transplantes 
realizados no nosso Serviço. Como complicações cirúrgicas é 
de referir trombose da artéria rim direito em um doente (dador 
idoso) e rotura de rim pediátrico em outro doente, obrigando 
no último a nefrectomia. Verificou-se rejeição aguda em 15.4% 
(n=4) dos recipientes e disfunção crónica em apenas 3 doentes 
(11.5%). Verificou-se perda de enxerto em 5 pacientes (19.2%), 
três por morte com enxerto funcionante, um por rejeição cró-
nica (não adesão à terapêutica) e outro pela rotura renal já 
referida. As sobrevivências do enxerto e do doente entre os 
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transplantes duplos e os transplantes de rim único são idênti-
cas. Em relação à comparação dos parâmetros de função renal 
apenas se verifica diferenças com significado estatístico na 
creatinina a 1 e 5 anos (p=0.015 e p=0.049, respectivamente), 
sendo inferior nos doentes submetidos a transplante duplo. 
Avaliando os transplantes duplos de rins pediátricos e de rins 
de dadores idosos verificou-se que os parâmetros de função do 
enxerto são mais favoráveis nos de dadores pediátricos, contu-
do não são diferenças estatisticamente significativas.

Conclusões: A necessidade crescente de dadores justifica a procura 
de novas alternativas para aumentar o número de órgãos disponí-
veis para transplantação renal. No nosso estudo, a transplantação 
dupla de rins marginais parece ser uma alternativa segura e eficaz. 
Contudo, serão necessários mais estudos retrospectivos a longo-
prazo e com séries maiores para confirmar estes resultados.

 Abstract 

Introduction: Kidney transplantation has become the treat-
ment of choice for end-stage renal disease. The current organ 
shortage and the rapid increase in the number of patients 
awaiting transplantation has led to an extended criteria 
cadaveric donors, historically considered as marginal. 
Double kidney transplantation seems to be a way to opti-
mize the use of these marginal grafts, assuring a sufficient 
nephron mass for an effective glomerular filtration. The pur-
pose of this study is to evaluate the results of all dual trans-
plants performed in our Department and compare them with 
the outcomes of single kidney transplants.

Material and Methods: Retrospective study of 1966 consecu-
tive renal transplants performed in our Department between 
June 1980 and December 2009. From this pool, we analyzed 
all dual transplants performed (n= 26), with a mean follow-up 
of three and a half years. Statistical analysis was performed 
using SPSS (version 17.0 for Windows).

Results: Considering the total of 26 dual kidney transplants, 
53.8% (n=14) were from pediatric cadaver donor (3 to 11 
years old) and 46.2% (n=12) from older cadaver donor (age 
>65 years, mean 74 years). The age of the recipients varied 
between 19 and 67 years old (mean 48 years). Recipients 
mean age of pediatric and older grafts was 38.7 and 59.5 
years, respectively. The mean duration of dual transplanta-
tion surgery was three and a half hours, just slightly supe-
rior to the rest of the renal transplants performed in our 
Department. Surgical complications included renal artery 
thrombosis in one patient (older donor) and pediatric kid-
ney rupture in another, leading the last to nephrectomy. We 
could verify acute rejection in 15.4% (n=4) of the recipients 
and chronic dysfunction in just 3 patients (11.5%). Graft lost 
occurred in 5 patients (19.2%): three deaths with functioning 
graft, one chronic rejection (non compliance) and the other 
because of graft rupture, previously mentioned. Graft and 
patient survivals in dual and single transplants were iden-
tical. Comparing renal graft function parameters, we could 
verify that creatinine serum levels at 1 and 5 years were sta-
tistically inferior in recipients submitted to dual transplants 
(p=0.015 and p=0.049, respectively). Analyzing dual trans-
plants from pediatric and older donors, we could verify that 
graft function parameters are more favorable in the first; 
however this difference is not statistically significant.

Conclusions: The growing demand of donors justifies the 
search of alternatives to increase the use of available organs 
for renal transplantation. In our study, dual transplantation 
of marginal kidneys seems to be a safe and effective alterna-
tive. However, to confirm these findings, a long-term follow-
up of larger series are required.

 Resumo 

Introdução: A bradicinina desempenha um papel importan-
te em várias patologias do trato urinário, tais como na cisti-
te inflamatória e bexiga hiperactiva (OAB) actuando sobre 
o epitélio, fibroblastos e inervação sensitiva do músculo liso 
do detrusor humano1. Foi descrito que a expressão aumen-
tada e/ou a sensibilização destes péptidos sensoriais que 
levam à sensibilização aferente como possível patogenese da 
OAB2. Contudo, não existem dados sobre os efeitos da bra-
dicinina sobre o tónus muscular da zona de saída da bexiga. 

O conhecimento dos mecanismos implicados no controle do 
tónus muscular do colo da bexiga é essencial para o trata-
mento de incontinência urinário tipo III produzido por uma 
deficiência do esfíncter íntrínseco3. Pelo que o objectivo 
deste estudo foi investigar os mecanismos implicados no 
efeito da bradicinina sobre o colo da bexiga. 

Material e Métodos: Tiras desprovidas de urotélio com 4-6 
mm de comprimento e 2-3 mm de largura foram colocadas 
horizontalmente com uma extremidade conectada a um 
transductor de força isométrica (Grass FT 03C) e o outro 
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these sensory peptides that lead to afferent sensitization have 
been documented as possible pathogenesis of OAB2. There 
are no data, however, on the effects of bradykinin on muscle 
tension of bladder outlet region. The knowledge of the mech-
anisms involved in the control of the bladder neck smooth 
muscle tone is essential for the treatment of type III stress 
urinary incontinence due to intrinsic sphincteric deficiency3. 
The aim of this study was to investigate the underlying mech-
anisms involved in the bradykinin-induced effect in the pig 
urinary bladder neck. 

Material and Methods: Urothelium denuded strips 4-6 mm 
long and 2-3 mm wide were suspended horizontally with one 
end connected to an isometric force transducer (Grass FT 
03C) and the other one to a micrometer screw, in 5 ml organ 
baths containing PSS at 37o C gassed with carbogen (95% 
O2 and 5% CO2) to obtain a final pH of 7.4. The signal was 
continuously recorded on a polygraph (Graphtec Multicorder 
MC 6621). Passive tension of 2 g was applied to the strips and 
they were allowed to equilibrate for 60 min. On basal ten-
sion, cumulative concentration-response contraction curves 
(CRC) to bradykinin were obtained by increasing the organ 
bath concentration in half log unit steps. A first CRC to brady-
kinin was performed, the bath solution was changed every 20 
min for a total period of 80 min, the preparations were incu-
bated for 30 min with the bradykinin receptor antagonists 
or with Ca2+ channel blockers and then a second relaxation 
CRC was constructed. To investigate the role of extracellular 
Ca2+ entry, strips were washed 3 times and kept for 5 min in 
Ca2+-free physiological saline solution (PSS) containing 0.1 
mM EGTA and then the solution was changed to Ca2+ free 
124 mM K+ enriched-PSS without EGTA. Under these condi-
tions CRC to bradykinin in the absence or presence of extra-
cellular Ca2+ were performed. 

Results: Bradykinin produced concentration-dependent con-
tractions of the pig bladder neck. R-892 (0.1 µM), a selective 
bradykinin B1 receptor antagonist failed to modify the bra-
dykinin-induced contraction. These responses were reduced 
by the selective bradykinin B2 receptor antagonist HOE 140 
(0.1 µM), by extracellular Ca2+ removal and by nifedipine (1 
µM) and SKF96365 (10 µM), voltage-dependent (L-type) and 
-independent Ca2+ channel blockers, respectively. 

Conclusions: These results suggest that bradykinin induced 
contraction of the pig bladder neck through activation of 
muscle B2 receptors coupled to Ca2+ extracellular entry via 
voltage (L-type) and non-voltage-activated Ca2+ channels. 
Bradykinin B2 receptor agonists may be useful for the treat-
ment of urinary incontinence produced by intrinsic sphinc-
teric deficiency. 

extremo da amostra conectada a um parafuso micrometrico, 
num banho de órgãos contendo uma solução salina fisiológica 
(PPS) a 37ºC gaseificado com carbogénio (95% O2 e 5% CO2) 
para obter um pH final de 7.4. O sinal obtido foi continu-
amente registado num poligrafo (Graphtec Nulticorder MC 
6621). Sobre as amostras aplicou-se uma tensão passiva de 
2g e permitiu-se que se estabilizara durante 60 min. Sobre a 
tensão basal realizou-se uma curva de contracção dependen-
te da concentração acumulativa (CRC) de bradicinina, incre-
mentando a concentração desta no banho de órgãos em eta-
pas médias de unidades logarítmicas. Depois de realizada a 
primeira curva de bradicinina, mudou-se a solução do banho 
a cada 20 minutos durante um período total de 80 minutos, 
as preparações foram incubadas durante 30 minutos com os 
antagonistas dos receptores de bradicinina ou com bloque-
adores dos canais de Ca2+ para posteriormente realizar a 
segunda CRC. Para investigar o papel da entrada de Ca2+ 
extracelular, as amostras foram lavadas 3 vezes e mantidas 
durante 5 min numa PSS livre de Ca2+ contendo 0.1 mM 
EGTA e posteriormente trocada por uma solução rica em K+ 
124 mM livre de Ca2+ e sem EGTA. Sob estas condições foi 
realizada a CRC de bradicinina em presença e ausência de 
Ca2+ extracelular. 

Resultados: A bradicinina produziu contracção dependente 
da concentração no colo da bexiga do porco. R-892 (0.1 µM), 
antagonista selectivo do receptor B1 para a bradicinina não 
modificou a resposta de contracção induzida por bradicinina. 
Esta resposta foi reduzida pelo HOE 140 (0.1 µM), antagonis-
ta selectivo dos receptores B2 de bradicinina, pela remoção 
do Ca2+ extracelular e por nifedipina (1 µM) e SKF96365 (10 
µM) bloqueadores de canais de Ca2+ dependente de voltagem 
(L-type) e independentes de voltagem, respectivamente. 

Conclusões: Estes resultados sugerem que a bradicinina pro-
duz contracção do colo da bexiga através da activação de 
receptores musculares B2 associado à entrada de Ca2+ extra-
celular via canais de Ca2+ activados por voltagem (L-type) e 
independentes de voltagem. Agonistas de receptores B2 para 
a bradicinina podem ser de utilidade terapêutica para o trata-
mento da incontinência urinária produzida por deficiência do 
esfíncter interno. 

 Abstract 

Introduction: Bradykinins have an important role in several 
urinary tract pathologies, such as inflammatory cystitis and 
overactive bladder (OAB), by acting on epithelium, fibro-
blasts, sensory innervation and smooth muscle of human 
detrusor1. In fact, increased expression and/or sensitivity of 
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 Resumo 

Introdução: A incontinência urinária tem implicações na quali-
dade de vida da mulher abrangendo o âmbito físico, social, sexu-
al e psíquico. A mulher restringe ou diminui as suas actividades 
sociais e físicas, com repercussões a nível emocional, incluindo 
a baixa auto-estima, depressão, vergonha e isolamento.

Objectivos: Comparar a influência do programa de exercícios 
dos músculos do pavimento pélvico com supervisão (PES) com 
o programa de exercícios no domicílio (PED), na qualidade de 
vida das mulheres com incontinência urinária de esforço ligei-
ra e moderada. 

Material e Métodos: Estudo experimental que incluiu 34 
mulheres com diagnóstico de incontinência urinária de esfor-
ço, através do estudo urodinâmico. Os grupos foram distribu-
ídos aleatoriamente em dois grupos. Ambos os grupos realiza-
ram 8 a 12 contracções dos músculos do pavimento pélvico 
(MPP), 3 vezes diárias no domicílio e durante seis meses. O 
grupo com supervisão do programa de treino dos MPP adicio-
nou exercícios semanais, durante 45 minutos. Na avaliação 
da qualidade de vida foi administrada a escala de Ditrovie. A 
escala é constituída por dez questões e inclui cinco dimensões 
(actividades da vida diária, impacto emocional, auto imagem, 
sono e bem estar). E na avaliação da frequência dos episódios 
de incontinência urinária foi utilizado o registo das perdas uri-
nárias durante sete dias. Ambas as avaliações foram aplicadas 
antes e após os programas de treino dos MPP.

Resultados: O grupo PES demonstrou redução percentual signi-
ficativa da frequência dos episódios de incontinência em 60,2% 
e o grupo PED em 43,4%; (p≤0,014). No entanto, esta diminui-
ção da variação média dos episódios de incontinência não foi 
significativa entre os dois grupos (p=0,363). Globalmente, a 
qualidade de vida melhorou nos dois grupos, mas as mulheres 
do grupo PES melhoraram mais do que as do grupo PED, após 
os seis meses (p=0,041). As mulheres do grupo PES melhoraram 
significativamente no parâmetro das actividades da vida diária 
(36%; p=0,001), impacto emocional (34,6%; p=0,002), sono 
(30,8%; p=0,015) e no bem-estar (40,6%; p=0,001). As mulhe-
res do grupo PED tiveram melhoras significativas no parâmetro 
do impacto emocional (30,4%; p=0,037) e no bem-estar (20,7%; 
p=0,026). Neste estudo verificou-se uma correlação positiva 
(p=0,043, r=0,349) entre a qualidade de vida e a frequência dos 
episódios de incontinência urinária.

Conclusões: Ambos os programas de exercícios melhoraram a 
percepção global do estado de saúde e da qualidade vida, o que 

reflecte que o exercício tem um impacto benéfico no estado de 
saúde das mulheres com incontinência urinária esforço. 

 Abstract 

Introduction: the urinary incontinence has implications in 
woman’s quality of life comprising the physical, social, sex-
ual and psychic spheres. Woman restricts or decreases her 
social or physical activities, with emotional effects, including 
low self-esteem, depression, shame and solitude. 

Objectives: compare the efficacy between supervised pelvic 
floor exercise program (SEP) and home exercise program 
(HEP) in women’s quality of life with mild to moderate stress 
urinary incontinence.

Material and Methods: randomized trial including a total of 
34 women diagnosed with stress urinary incontinence after 
an urodynamic evaluation. Women were randomly placed in 
two groups. Both groups did a home exercise protocol con-
sisting of 8 to 12 sustained contractions of the pelvic floor 
muscles, three times daily for a total of six months. The 
supervised group of the pelvic floor exercise program add-
ed exercises once a week. In quality of life assessment was 
administered the Ditrovie scale. The scale is consisting of ten 
questions and includes five dimensions (daily life activities, 
emotional impact, self-image, sleep and well-being). And in 
the assessment of the frequency of the urinary incontinence 
episodes was used the record of the urinary losses during 
seven days. Both assessments were applied before and after 
the pelvic floor exercise programs. 

Results: The SEP group showed a significant percentage reduc-
tion of the frequency of the incontinence episodes in 60, 2% and 
the HEP group in 43, 4% (p≤0,014). However, this decrease in the 
average variation of the incontinence episodes wasn’t significant 
between two groups (p=0,363). Globally, quality of life improved 
in both groups, but women from SEP group improved more than 
women from HEP group, after six months of treatment (p=0,041). 
Women from SEP group significantly improved in daily life activ-
ities setting (36%; p=0,001), emotional setting (34,6%; p=0,002), 
sleep (30,8%; p=0,015) and well-being (40,6%; p=0,001). 
In this study we verified a positive correlation (p=0,043, 
r=0,349) between the quality of life and the frequency of the 
urinary incontinence episodes.

Conclusions: Both exercise programs improved the global 
perception of health and quality of life, which reflects that pel-
vic floor muscle exercise programs have a favorable impact 
in women’s health with stress urinary incontinence.
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 Resumo 

Introdução: A ecografia translabial, tem vindo a ser imple-
mentada na avaliação da falência do suporte dos órgãos pél-
vicos e consequente disfunção miccional. A avaliação clínica 
limita-se à avaliação das deformações da parede da vagina, não 
se podendo inferir com segurança os defeitos subjacentes. A 
ecografia translabial vem permitir uma maior compreensão da 
anatomia profunda da pélvis, bem como identificar de forma 
mais precisa a origem de cada defeito.

Material e Métodos: Neste estudo utilizou-se um ecógrafo, 
Voluson 730 Expert com sonda 3.5-6 MHz 3D capable. Obteve-
se uma imagem sagital mediana, após a colocação da sonda na 
região translabial. Durante o exame as pacientes permanece-
ram semi-sentadas, com ligeira abdução das ancas. Na imagem 
sagital mediana é possível visualizar a sínfise púbica, uretra, 
colo da bexiga, vagina, colo do útero, recto, canal anal e ansa 
do músculo pubo-coccigeo. Foram avaliados vários parâmetros 
ecográficos, em repouso e durante a manobra de Valsalva.

-  A distância entre o colo da bexiga e a margem inferior da 
sínfise púbica (BSD),

-  O ângulo da junção uretrovesical e o eixo inferior da sín-
fise púbica (ângulo γ) 

-  O ângulo retrovesical entre o eixo do trígono vesical e a 
uretra proximal (RVA). 

 -  Funneling.
Estes parâmetros permitem avaliar e quantificar a mobilidade 
da uretra. 

Resultados e Conclusões: Foram avaliadas 74 mulheres com 
incontinência urinária de esforço. A média de BSD em repouso 
foi de 1,57 cm, e com Valsalva foi de 0,8 cm. O valor médio da 
variação de BSD foi de 0.72 cm. A percentagem de mulheres 
que apresentavam funneling em repouso foi de 40,5 %, aumen-
tando para 77% com Valsalva. Relativamente aos valores do 
ângulo γ em repouso, 80% das mulheres apresentam valores 
de 66º a 120º. Com a manobra de Valsalva a mesma percen-
tagem de mulheres apresenta valores de 89º a 169º. A média 
da variação do ângulo γ foi de 34.83º. No que diz respeito ao 
RVA 80% das mulheres apresentam valores de 98º a 162º, com 
Valsalva o intervalo é de 116º a 186º. A média de variação de 
RVA foi de 20.03º.

 Abstract 

Introduction: Translabial ultrasound of the pelvic floor, 
yields important information in the assessment of pelvic floor 
structural damages and miccional dysfunction. The clinical 
evaluation, gives us only details about the deformities of the 
vaginal wall. Data from this examination is limited, because 
underlying structures can only be inferred. Translabial ultra-
sound permits a wider comprehension of the pelvic floor 
anatomy due to the ability to identify and recognize the pre-
cise origin of  specific damages. 

Material and Methods: In this study it we used a Voluson 730 
expert ultrasonografer, with a 3.5-6 MHz 3D capable trans-
ducer. The transducer is placed in the translabial region 
in order to obtain a midsagital view. During the exam, the 
patients were demi seated, with hips slightly abducted. In the 
mid sagital view, it is possible to access the pubic sinfisis, 
the urethra, bladder neck, vagina, uterus, rectum, anal canal 
and pubo-coccigeous muscle. Different ecographic parame-
ters were evaluated, in rest and during valsalva manouver. 

- Blader sinfisis distance (BSD), measures the distance 
between the bladder neck and the inferior axis of the 
pubic sinfisis. 

- The γ angle, is formed by urethrovesical junction and 
the axis of the pubic sinfisis. 

- The retrovesical angle (RVA), is formed by the vesical 
trigone axis and the proximal urethra.

-  Funneling.
These parameters allow us the assessment of the urethra 
mobility.

Results and Conclusions: 74 women with stress urinary 
incontinence were evaluated. The medium value of the BSD 
in rest was 1, 57 cm and during Valsava was 0.8 cm. The 
medium value of the bladder neck descent was 0.72 cm. The 
funneling was seen in 40,5% of women in rest, and 77% of 
women during Valsalva. 80% of women presented a γ angle 
between 66º - 120º in rest and 89º-169º during Valsalva. The 
medium value of the γ angle variation was 34.83º. In which 
concerns the RVA, we have found values between 98º-162º 
in rest and 116º-186º during  Valsalva , in 80% of women.  
The medium value of the RVA variation was 20.03º.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A disfunção eréctil (DE) e a incon-
tinência urinária de esforço (IUE) constituem complicações 
major da prostatectomia radical. Actualmente, o uso de fitas 
bulbo-uretrais com ancoragem óssea constitui a primeira 
opção terapêutica na abordagem da IUE ligeira a moderada, 
refractária ao tratamento conservador. Dado que, nestes doen-
tes, o tratamento da DE implica várias vezes a inserção de uma 
prótese peniana insuflável, a possibilidade de combinar os 2 
procedimentos parece vantajosa e tem sido alvo de discus-
são. Neste estudo, descrevemos a experiência do Serviço de 
Urologia do Hospital de São João na colocação destes 2 dispo-
sitivos no mesmo tempo cirúrgico.

Material e Métodos: Entre 2005 e 2009, 9 doentes (54-65 anos) 
submetidos a prostatectomia radical, com DE refractária e IUE 
ligeira a moderada, foram submetidos a implantação simul-
tânea de prótese peniana insuflável e fita bulbo-uretral com 
ancoragem óssea. A fita foi colocada através de uma pequena 
incisão perineal e a prótese peniana através de uma incisão 
peno-escrotal. Todos os procedimentos foram efectuados sob 
raquianestesia. Todos os doentes tiveram alta ao 2º dia após 
cirurgia. Para cada doente, o resultado clínico foi determinado 
através da história clínica, exame físico, avaliação urodinâmi-
ca e uretrocistoscopia e a satisfação foi avaliada através de um 
questionário verbal simples.

Resultados: Após follow-up médio de 2 anos (1-4), todos os 
doentes estavam continentes e sexualmente activos. Todos 
estavam satisfeitos com os procedimentos efectuados. Não se 
verificaram casos de infecção, de aparecimento de imperio-
sidade de novo, nem de dificuldade no manuseio da prótese 
peniana. Após a cirurgia, 2 doentes reportaram diminuição da 
sensibilidade escrotal persistente e 2 apresentaram volume 
urinário residual aumentado, que resolveu espontaneamente, 
após cateterização transitória.

Conclusões: São várias as vantagens do implante cirúrgico 
simultâneo de prótese peniana e fita bulbo-uretral masculina: 
1) procedimento cirúrgico e anestésico único, 2) risco minor 
de infecção bacteriana e 3) contribuição da prótese peniana 
insuflável para o mecanismo de continência. Estes resultados 
evidenciam que os doentes com IUE ligeira a moderada, simul-
taneamente candidatos a implante de prótese peniana, podem 
ser tratados com sucesso num único tempo operatório.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Erectile dysfunction (ED) and 
stress urinary incontinence (SUI) are major complications 
after radical prostatectomy. For mild to moderate SUI, refrac-
tory to conservative management, bone-anchored bulboure-
thral slings are now being considered as a first treatment 
option. As these patients may also need an inflatable penile 
prosthesis for correction of ED, some concerns exists about 
the possibility of combining the two procedures. We describe 
the experience of the Department of Urology of Hospital de 
São João with the placement of the two devices in the same 
operative session.

Material and Methods: Nine patients (54-65 years old) with 
refractory ED and mild to moderate SUI after radical pros-
tatectomy were submitted, between 2005 and 2009, to simul-
taneous implantation of a penile inflatable prosthesis and 
bone-anchored bulbourethral sling. The sling was implanted 
through a small perineal incision and the penile prosthesis 
through a penoscrotal one. The procedures were performed 
under spinal anesthesia. All patients were discharged on 
the second day following the surgery. Clinical outcome was 
determined with medical history and physical examination, 
urodynamics and cystourethroscopy. Satisfaction was evalu-
ated with simple verbal questionnaires.

Results: After a mean follow-up of 2 years (1-4 years), all nine 
patients were continent and sexually active. All were satis-
fied with the penile implant. There were no cases of infection, 
new onset of urgency, or difficulty using the penile prosthesis. 
After surgery, 2 patients reported persistent scrotal numb-
ness. Another two had increased urinary residual volume, 
spontaneously solved, after transient catheterization.

Conclusions: There are some advantages of simultaneous 
implant of penile prosthesis and male sling: 1) single sur-
gical and anesthetic procedure, 2) minor risk of bacterial 
infection and 3) contribution of inflatable penile implant for 
continence. Our experience shows that patients with mild to 
moderate SUI, who are simultaneously candidates for penile 
implant, can be successfully treated in a single operative 
session.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Apresentação de resultados até 5 
anos da fita perineal com ancoragem óssea InVanceTM no 
tratamento da incontinência urinária de esforço (IUE) pós 
prostatectomia.

Material e Métodos: 85 homens com IUE foram submetidos a 
colocação de fita perineal com ancoragem óssea - InVanceTM. 
80 pós prostatectomia radical e 5 pós cirurgia prostática por 
HBP. A IUE foi classificada como ligeira (1-2 pensos por dia) 
em 11 doentes, moderada (3-5 pensos por dia) em 55 doen-
tes e marcada (>5 pensos por dia) em 18 doentes. 26 doentes 
tinham sido previamente submetidos a radioterapia externa 
adjuvante e 26 doentes tinham já sido previamente subme-
tidos a tratamento por IUE (agentes com efeito de massa 
peri-uretrais em 20, esfíncter urinário artificial em 3 e fita 
vertical ajustável em 3). Foram avaliadas a continência, com-
plicações e grau de satisfação aos 6 meses, 3 anos e 5 anos. 
Consideraram-se curados os doentes que deixaram de utilizar 
pensos, e melhorados os doentes que diminuíram em 50% o 
número de pensos previamente utilizados.

Resultados: Aos 6 meses (n=85) as taxas de cura, melhoria e 
insucesso foram de 62%, 31% e 7% respectivamente. No sub-
grupo previamente submetido a tratamento para IUE obser-
varam-se taxas de cura, melhoria e insucesso de 38%, 46% e 
16% respectivamente. No subgrupo previamente submetido 
a radioterapia adjuvante foram obtidas taxas de cura de 42%, 
melhoria em 50% e insucesso em 8%. No subgrupo de doentes 
com IUE grave observou-se uma taxa de cura de 22%, taxa de 
melhoria de 56% e taxa de insucesso de 22%. Aos 3 anos (n=58) 
as taxas de cura, melhoria e insucesso foram de 67%, 17% e 
16% respectivamente; aos 5 anos (n=27) foram de 67%, 22% e 
11% respectivamente. Globalmente, 88% dos doentes ficaram 
satisfeitos com o resultado do procedimento. Todas as compli-
cações ocorridas foram observadas nos primeiros 6 meses após 
a cirurgia: dor escrotal e perineal em 22% dos doentes (con-
trolada com AINEs), volume residual pós miccional aumenta-
do (>100cc) em 9,4% dos doentes (resolução aos 15 dias com 
terapêutica conservadora), infecção da fita em 4,7% (com con-
sequente necessidade de remoção do dispositivo) e deslocação 
de âncoras ósseas em 1,2% dos doentes com necessidade de 
revisão cirúrgica.

Conclusões: Os resultados obtidos aos 3 e 5 anos sugerem que 
o InVanceTM permanece um tratamento eficaz a longo prazo 
e que poderá ser considerado de 1ª linha em doentes com IUE 
ligeira a moderada, sem tratamento prévio com radioterapia, 
sem tratamento cirúrgico prévio para IUE e em doentes com 
pouca destreza manual. 

 Abstract 

Introduction and Objectives: We report the results of a bone-
anchored perineal male sling (InvanceTM) for the treatment 
of pos-prostatectomy stress urinary incontinence (SUI).

Material and Methods: 85 incontinent men underwent 
InvanceTM placement. Incontinence was caused by radi-
cal prostatectomy in 80 and by BPH surgery in 5 cases. 
Incontinence was classified as mild (1 to 2 pads per day) in 
11 patients, moderate (3 to 5 pads per day) in 55 and severe 
(more than 5 pads per day) in 18. 26 patients had already 
received adjuvant external beam radiotherapy and 26 had 
undergone prior treatments for SUI (periurethral injection 
of bulking material in 20, artificial urinary sphincter in 3 
and adjustable vertical sling in 3). Continence, side effects 
and degree of satisfaction were evaluated prospectively. The 
patient was considered cured if he stopped wearing conti-
nence pads on a regular basis, and improved if a 50% of daily 
pads reduction was observed.

Results: At 6 months, cure, improvement and failure rates 
were 62%, 31% and 7% respectively. In the subgroup of 
patients with previous surgery for SUI, incontinence was 
cured in 38%, improved in 46% and not cured in 16%. In the 
subgroup of patients with previous adjuvant radiotherapy, 
incontinence was cured in 42%, improved in 50% and not 
cured in 8%. In the subgroup of patients with severe uri-
nary incontinence cure, improvement and failure rates were 
22%, 56% and 22% respectively. At 3 year follow up (n=58), 
cure, improvement and failure rates were 67%, 17% and 16% 
respectively; at 5 years (n=27) they were 67%, 22% and 11% 
respectively. Overall 88% of patients were satisfied with the 
procedure’s results. All complications were noticed in a 6 
month period after surgery: scrotal or perineal pain in 22% of 
patients (resolution with NSAIs); increased post-void resid-
ual urine (>100 cc) in 9,4% of patients which resolved in 15 
days; sling infection in 4,7% of patients requiring removal; 
bone-anchor dislodgement in 1,2% of patients  requiring sur-
gical revision.

Conclusions: Results at 5 years suggest that InvanceTM 
remains an effective treatment at long-term follow up and 
could be the first option in patients who have mild to moderate 
SUI, patients without previous radiotherapy or incontinence 
surgery, and patients who have poor manual dexterity.
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 Resumo 

Introdução: A colocação de um esfíncter urinário artificial 
(EUA) em mulheres é um tratamento eficaz para a incontinên-
cia urinária de esforço (IUE) grave refractária e para a defici-
ência intrínseca do esfíncter urinário.

Material e Métodos: No período de Abril de 2005 a Abril de 
2010, 39 mulheres com IUE foram submetidas a uma implan-
tação de EUA (AMS 800TM, American Medical Systems, 
Minnetonka, MN, USA). Todos os doentes apresentavam um 
teste de Marshall-Bonney negativo e antecedentes de cirurgia 
uroginecológica. Dezoito doentes apresentavam falência de 
implantação prévia de fita suburetral. Um acesso laparoscó-
pico transperitoneal foi obtido com duas portas medianas de 
10 mm e duas portas laterais de 5 mm. Uma das incisões para 
as portas laterais foi posteriormente alargada para facilitar a 
dissecção uretrovaginal e a inserção e montagem dos EUA. 
Em 8 casos com prolapso urogenital simultâneo, foi também 
realizada uma sacropromontofixação laparoscópica com rede 
anterior e posterior.

Resultados: As doentes tinham uma idade média de 67,9 anos, 
um índice de massa corporal de 26,5 e os estudos urodinâmi-
cos revelavam uma pressão de encerramento uretral de 16,1 
cmH20. A colocação do EUA foi bem sucedida em todos os 39 
casos, com um tempo operatório médio de 89 min (65 min 
sem e 120 min com sacropromontofixação simultânea). Não 
houve conversões para cirurgia aberta. Ocorreu uma compli-
cação intraoperatória, uma perfuração vaginal que foi corrigi-
da durante a cirurgia. O tempo de hospitalização médio foi de 
6 dias. Cinco doentes (12,8%) desenvolveram retenção uriná-
ria após a remoção da algália, que foi resolvida com realgalia-
ção durante 2 dias em quatro doentes e colocação de catéter 
supra-púbico numa doente com espinha bífida. Com um tem-
po de seguimento médio de 21,4 meses ocorreram 3 falências 
terapêuticas (7,7%), 2 erosões vaginais e uma infecção. Todas 
foram resolvidas com remoção dos EUA. Todas as restantes 36 
doentes (92,3%) apresentavam continência, completa em 32 
doentes (82,0%) e social em 4.

Conclusões: A colocação de EUA em mulheres com IUE é pos-
sivel e apresenta bons resultados funcionais.

 Abstract 

Introduction: Laparoscopic implantation of an artificial 
urinary sphincter (AUS) in women is an efficient treatment 
for refractory severe stress urinary incontinence (SUI) and 
intrinsic urinary sphincter deficiency.

Material and Methods: In the period of April 2005 to April 
2010, 39 women with SUI underwent a laparoscopic implan-
tation of an AUS (AMS 800TM, American Medical Systems, 
Minnetonka, MN, USA). All patients had a negative Marshall-
Bonney test and a history of urogynaecological surgery. 
Eighteen patients had a previous failed vaginal tape inser-
tion. Transperitoneal laparoscopic access was created with 
two midline 10-mm and two lateral 5-mm trocars. One of 
the lateral port incisions was later extended to facilitate 
urethrovaginal dissection with scissors and dissector, and 
the insertion and assembly of the AUS. In 8 cases with 
concomitant genito-urinary prolapse, laparoscopic sacro-
promontofixation with anterior and posterior meshes was 
also performed.

Results: Patients had a mean age of 67,9 years, a mean body 
mass index of 26,5 and the urodynamic study revealed a mean 
urethral closure pressure of 16,1 cmH20. The AUS implantation 
was successful in all 39 cases, with a mean operative duration 
of 89 min (65 min without and 120 min with simultaneous 
sacropromontofixation). There were no conversions to open 
surgery. There was one intra-operative complication, a vagi-
nal perforation which was repaired during surgery. Mean hos-
pital stay was 6 days. Five patients (12,8%) developed urinary 
retention when the urethral catheter was removed, which was 
managed with reinsertion of the urethral catheter for 2 days in 
four and with insertion of a suprapubic catheter for 4 weeks 
in a patient with spina bifida. During the mean follow-up of 
21.4 months, 3 treatment failures (7,7%) were diagnosed, 2 
due to vaginal erosion and one due to infection. They were all 
managed by removal of the AUS. All the remaining 36 patients 
(92,3%) reported continence, complete in 32 patients (82,0%) 
and social in 4.

Conclusions: Laparoscopic implantation of the AUS in wom-
en with SIU is possible, with good functional results.
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: Segundo estudos recentes, a presen-
ça na urina de Factor de Crescimento Nervoso (NGF, do inglês) 
parece constituir um biomarcador útil no diagnóstico da sín-
drome de bexiga hiperactiva (SBH). Apesar de menos investi-
gado, o Factor de Crescimento Derivado do Cérebro (BDNF, 
do inglês), outra neurotrofina ubiquitária, assume também um 
papel importante no tracto urinário inferior, quer em condi-
ções normais, quer em condições patológicas. Recentemente, 
o BDNF foi encontrado em concentrações elevadas na urina 
de doentes com síndrome doloroso vesical. Desconhece-se a 
importância de ambas as neurotrofinas no SBH. Neste estudo, 
descrevemos os níveis urinários de NGF e BDNF em voluntá-
rios saudáveis de ambos os sexos, para investigar o seu padrão 
fisiológico de secreção e averiguar se existiam diferenças entre 
os géneros. Investigámos também os níveis urinários de NGF e 
BDNF em doentes com SBH, antes e após lifestyle counseling e 
correlacionámo-los com a severidade dos sintomas.

Material e Métodos: Foram colhidas amostras de urina de 40 
voluntários saudáveis (20 homens e 20 mulheres), de manhã, 
à tarde e à noite. O procedimento foi repetido 3 meses depois. 
Para exclusão de sintomas do tracto urinário baixo nesta popu-
lação, foram aplicados a Escala de Avaliação da Intensidade da 
Imperiosidade (IUSS, do inglês) e a Escala Internacional dos 
Sintomas da Próstata (IPSS, do inglês). Recolheram-se tam-
bém amostras de urina de 18 doentes do sexo feminino, com 
SBH recém-diagnosticado, aos 0 e 3 meses (após lifestyle coun-
seling). As amostras de urina foram processadas para dosea-
mento por técnica de ELISA dos níveis de NGF e BDNF. As 
concentrações urinárias das neurotrofinas foram normalizadas 
usando as concentrações de creatinina (Cr) das amostras de 
urina correspondentes (razão NGF/Cr, razão BDNF/Cr). Para 
cada doente, a severidade dos sintomas foi aferida através da 
IUSS, no momento da colheita de urina.

Resultados: Nos voluntários saudáveis, os níveis urinários de 
NGF e BDNF foram persistentemente baixos, independente-
mente do momento de colheita da amostra de urina (manhã, 
tarde, noite). Não se verificaram diferenças estatisticamente 
significativas entre ambos os sexos. Em contraste, nas doentes 
com SBH, as razões NGF/Cr e BDNF/Cr foram significativamen-
te maiores quando comparadas com os valores obtidos no gru-
po controlo de mulheres saudáveis, aos 0 (NGF: 433.2±519.0 vs 
188.3±290.2, p<0.05; BDNF: 1023.8±1757.2 vs 110.4±159.5, 
p<0.01) e aos 3 meses (NGF: 290.0±296.6 vs 105.0±153.6, 
p<0.05; BDNF: 489.6±627.8 vs 131.1±289.0, p<0.01). Após 
intervenção não farmacológica (lifestyle counseling), veri-
ficou-se uma diminuição dos níveis urinários de NGF/Cr 

(433.2±519.0 to 290.0±296.6) e de BDNF/Cr (1023.8±1757.2 
to 489.6±627.8), acompanhada por uma redução paralela do 
IUSS score (3.41±0.62 vs 3.18±0.53). Apenas encontrámos 
uma correlação significativa entre as variações da razão BDNF/
Cr e do IUSS score (r=0.681, p<0.01). A análise das curvas 
ROC mostrou uma área abaixo da curva (AUC, do inglês) para 
o BDNF superior à do NGF (0.78 vs 0.68).

Conclusões: Até à data, este é o primeiro estudo que descre-
ve duma forma exaustiva os níveis urinários de NGF e BDNF 
em voluntários saudáveis de ambos os sexos. Neste grupo, os 
níveis de NGF/Cr e BDNF/Cr foram sistematicamente baixos, 
independentemente do género e do momento do dia de colhei-
ta da amostra de urina. Pelo contrário, nas doentes com SBH, 
os níveis urinários de NGF/Cr e BDNF/Cr foram significativa-
mente elevados, tendo diminuído após 3 meses de intervenção 
não farmacológica. Adicionalmente, verificou-se uma correla-
ção significativa entre os níveis de BDNF/Cr e a severidade dos 
sintomas. As diferenças observadas entre as doentes com SBH 
e os controlos apontam claramente que o BDNF poderá consti-
tuir um potencial biomarcador do SBH.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Nerve Growth Factor (NGF) 
may constitute a useful biomarker of overactive bladder 
(OAB) syndrome. Less is known about the role of Brain-
Derived Neurotrophic Factor (BDNF), another ubiquitous 
neurotrophin, in lower urinary tract (LUT) function, both 
in normal and pathological conditions. BDNF was recently 
found in high concentrations in the urine of patients with 
bladder pain syndrome. The role of both neurotrophins in 
OAB is not yet clarified. Herein, we described urinary NGF 
and BDNF in healthy volunteers to investigate physiologi-
cal pattern of secretion and gender differences. Additionally, 
we assessed the urinary levels of NGF and BDNF in OAB 
patients, before and after lifestyle counseling, and correlated 
them with the severity of symptoms.

Material and Methods: Urine samples from 40 healthy vol-
unteers (20 men and 20 women) were collected in the morn-
ing, afternoon and evening. The procedure was repeated 3 
months later. To exclude LUTS we used Indevus Urgency 
Severity Scale (IUSS) and International Prostate Symptom 
Score (IPSS). Urine samples from 18 naive OAB women were 
collected at baseline and 3 months after lifestyle counseling.  
Urine samples were processed for ELISA analysis of urinary 
NGF and BDNF. NGF and BDNF content was normalized 
against creatinine (Cr) concentration (NGF/Cr ratio, BDNF/
Cr ratio). For each OAB patient the severity of symptoms was 
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(3.41±0.62 vs 3.18±0.53). A significant correlation was only 
found between BDNF/Cr ratio and IUSS score variations. 
(r=0.681, p<0.01). Using ROC analysis, the area under the 
curve (AUC) was higher for BDNF/Cr (0.78) compared to 
NGF/Cr (0.68).

Conclusions: As far as we know, this is the first comprehen-
sive study of urinary NGF and BDNF in healthy volunteers. 
In this group, NGF and BDNF levels had no circadian rhythm 
and were persistently low, irrespective of gender or time of 
urine sampling.In OAB patients, urinary NGF/Cr and BDNF/
Cr were significantly high and decreased after a 3-month non-
pharmacological intervention. Additionally, only BDNF/Cr had 
a significant correlation with IUSS score variation. The dif-
ferences observed between OAB patients and controls clearly 
point that urinary BDNF may serve as a potential biomarker 
of OAB syndrome.

accessed using Indevus Urgency Severity Scale (IUSS), at the 
time of urine collection, and correlated with the respective 
BDNF/Cr ratio.

Results: In healthy volunteers, urinary NGF and BDNF lev-
els were constantly low at baseline and 3 months, despite 
the time of urine collection (morning, afternoon and night). 
No statistical significant differences were found between 
male and female volunteers. In contrast, NGF/Cr and BDNF/
Cr ratios were significantly higher in OAB patients com-
pared to healthy female volunteers, both at baseline (NGF: 
433.2±519.0 vs 188.3±290.2, p<0.05; BDNF: 1023.8±1757.2 
vs 110.4±159.5, p<0.01) and 3 months (NGF: 290.0±296.6 
vs 105.0±153.6, p<0.05; BDNF: 489.6±627.8 vs 131.1±289.0, 
p<0.01). From baseline to 3 months evaluation, after life-
style counseling, there was a decrease in urinary NGF/Cr 
(433.2±519.0 to 290.0±296.6) and BDNF/Cr (1023.8±1757.2 
to 489.6±627.8), accompanied by a reduction in IUSS score 

 Resumo 

Introdução e Objectivos: As fitas sub-uretrais de incisão única 
(SIS) foram criadas com o objectivo de diminuir a morbilidade 
e complicações associadas com as fitas sub-uretrais conven-
cionais (CMUS). Existem poucos estudos comparativos entre 
SIS e CMUS e nenhum entre os diferentes SIS. Este estudo 
tem como objectivo comparar uma CMUS transobturadora 
com dois SIS no que respeita à taxa de sucesso e avaliação 
subjectiva do impacto na qualidade de vida. 

Material e Métodos: 90 doentes com incontinência urinária de 
esforço genuína foram randomizadas para tratamento cirúrgico 
com TVT-O® (n=30), TVT-Secur® (horizontal) (n=30) e Mini-
Arc® (n=30). Os critérios de exclusão foram a história de cirur-
gia prévia de incontinência urinária de esforço, prolapso genital 
estadio II ou superior (POP-Q) e a presença de hiperactividade 
detrusora. A avaliação pós-operatória foi realizada aos 1, 6, 12 e 
24 meses após a cirurgia. Aos 24 meses apenas se incluíram as 
doentes que se encontravam curadas ou melhoradas na avalia-
ção dos 12 meses, procurando caracterizar a evolução a médio 
prazo das doentes que tiveram um resultado favorável. Nesta 
última avaliação foram realizados questionários para aprecia-
ção da qualidade de vida (King’s Health Questionnaire (KHQ), 
Patient Global Assessment of Improvement (PGI-I) and Severity 
(PGI-S)) e do estado de continência. 

Resultados: Os resultados aos 12 meses já foram previamen-
te apresentados, incluindo a análise das complicações. Aos 24 
meses, não foi possível contactar 16 doentes (5 em cada grupo 
de SIS e 6 no grupo de MUS), pelo que foram assumidas como 
na última avaliação (carry-forward last observation). As taxas 
de cura e melhoria para TVT-O® foram 82% e 7%, para TVT-

Secur® 63% e 13% e para Mini-Arc® 87% e 7%, respectivamente 
(p=0,272). Taxas de insucesso para TVT-O®, TVT-Secur® e Mini-
Arc® foram 11%, 26% e 6%, respectivamente. Na análise multi-
variada, o único factor preditivo estatisticamente significativo 
foi o tipo de fita utilizada, estando o TVT-Secur® associado a 
menores taxas de cura (p=0,024). Em relação ao PGI-S e PGI-I 
não houve diferenças significativas entre os 3 grupos (PGI-S: em 
todos os grupos,>70% das doentes refere “não ter problema” ou 
“problema ligeiro”; PGI-I: >80% das doentes refere estar “mui-
to melhor” ou “melhor”). Os resultados do KHQ revelam que a 
melhoria da qualidade de vida se mantém inalterada. 

Conclusões: Aos 2 anos, o Mini-Arc® apresenta resultados 
semelhantes ao TVT-O®. As falências com TVT-Secur® foram 
bastante superiores, podendo esta fita ser um factor de risco 
para insucesso. As taxas de sucesso mantêm-se estáveis em 
relação à avaliação dos 12 meses. São necessários estudos 
comparativos randomizados com maior número de doentes e 
follow-up mais longo.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Single-incision slings (SIS) 
were introduced to minimize surgical morbidity and com-
plications associated with conventional mid-urethral slings 
(CMUS). Comparative studies between CMUS and SIS are 
sparse and between SIS are absent. Our objective is to com-
pare success rates and patient satisfaction at 24 months 
follow-up of CMUS TVT-O™ and the SIS, TVT-Secur™ and 
Mini-Arc™. 

Material and Methods: 90 patients with urodynamic 
proven SUI were randomized, 30 to TVT-O™, TVT-Secur™ 
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 Resumo 

Introdução e Objetivos: Avaliar a persistência do efeito terapêu-
tico de repetidas injecções intra-trigonais de Toxina Botulínica A 
em pacientes com Síndrome Doloroso Vesical/Cistite Intersticial 
(BPS/IC) refratário ao tratamento convencional.

Material e Métodos: Treze mulheres com BPS/IC, refratária ao 
tratamento médico, receberam 4 injecções intra-trigonais con-
secutivas de Toxina OnaBotulinum A (100 U). Sob anestesia 
geral, foram injetados em 10 locais do trígono até ao colo, cada 
um recebendo 10 U em 1 ml de soro fisiológico com cistoscó-
pio rígido e lente de 70 graus. Todos as doentes tiveram alta 
sob antibioterapia profilática. O efeito terapêutico foi avaliado 
por um Mapa miccional de 3 dias, pelo Score de O'Leary-Sant 
(OSS), pela pergunta de qualidade de vida do IPSS (QoL), e 
pela escala visual analógica da dor (VAS), antes do tratamento 
e a cada 3 meses após cada injecção. A disfunções miccionais 
e infecções do trato urinário (ITUs) foram avaliadas 15 dias 
depois do tratamento e a cada 3 meses após. A duração de 
efeito de cada injecção foi determinada a partir do momento 
em que a doente solicitou outro tratamento.

Resultados: As doentes tinham uma idade média de 44 anos. 
A classificação ESSIC da BPS/IC era 2a (1), 2b (1), 2c (4), 3a 
(1), 3b (2) e 3c (4). Os valores médios no início do estudo 
foram: VAS de 5,8 ± 1,8; Freqüência diurna de 16,9 ± 5,5; OSS 
de 29 ± 6,4; e QoL de 5,1 ± 0,9. Todas as doentes relataram 
melhoria subjetiva depois de cada tratamento. A diminuição 
na VAS, Frequência urinária, OSS e QoL após cada tratamento 

é apresentada na Tabela 1. Cada tratamento implicou um alí-
vio sintomático de 9 a 10 meses. Não houve casos de disfunção 
miccional e 6 doentes tiveram ITUs após a injecção (2 após o 
2º tratamento, 1 após o 3º e 3 após o 4º tratamento).

Tabela 1. Diminuição da Intensidade da dor, Frequência 
urinária, OSS e QoL, 3 meses após cada injecção, e tempo 
médio de duração de cada tratamento.

Conclusões: Este estudo sugere que a injecção intra-trigonal 
de 100 U de Toxina Onabotulinum A é um tratamento seguro 
e eficaz para BPS / IC refratária. Este efeito é mantido após 
injeções repetidas. A duração média da melhoria dos sintomas 
foi superior a 9 meses após o tratamento.

44. C206 - Persistência do efeito terapêutico da Toxina OnaBotulinum A 
em doentes com Síndrome Doloroso Vesical/Cistite Intersticial refratário

Persistence of therapeutic effect after repeated intra-trigonal  
injections of Onabotulinum toxin A in patients with  

Refractory Bladder Pain Syndrome/Interstitial Cystitis
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Pain  
Score (∆)

Frequency 
(∆)

OSS  
(∆)

Qol  
(∆)

Mean 
duration 
(months)

1st 
injection

- 3.2±0.8 - 6.6±0.5 - 12.7±1.8 - 4.0±1.0 10.2±2.5

2nd 
injection

- 3.3±0.5 - 5.7±0.7 - 10.9±2.8 - 3.8±1.3 10.4±2.2

3rd 
injection

- 2.9±0.6 - 5.2±1.2 - 9.4±3.7 - 3.3±1.5 9.5±2.8

4th 
injection

- 2.7±0.9 - 5.3±0.9 - 10.7±3.8 - 3.5±1.1 9.7±2.7

(hammock) or Mini-Arc™. Patients with previous treat-
ments for SUI or vaginal prolapse grade II or higher (PoP-Q) 
were excluded. Written informed consent was obtained from 
all patients. Baseline characteristics were similar between 
groups. Previous data, at 12 months, have already been pre-
sented. Patient assessment at 24-months consisted of conti-
nence status, King´s Health Questionnaire (KHQ) and Patient 
Global Assessment of Improvement (PGI-I) and Severity 
(PGI-S).

Results: At 24-month evaluation, 16 patients (5 in each SIS 
group and 6 in the CMUS group) could not be contacted, so 
a carry-forward last observation was performed. Percentage 
of patients cured and improved were 82% and 7% after 
TVT-O™, 63% and 13% after TVT-Secur™ and 87% and 7% 
after Mini-Arc™, respectively (p=0.272). Percentage of fail-
ures was 11% after TVT-O™, 7% after Mini-Arc™ and higher, 

25% after TVT-Secur™. In the multivariate analysis, sling 
type was the only statistically significant independent pre-
dictor of cure, TVT-Secur™ being associated with lower cure 
rate (p=0,024). Concerning PGI-S, no statistically significant 
differences were found between the 3 groups, although over 
70% in each group referred their condition to be normal or 
mild. Again, when analyzing the PGI-I, no significant chang-
es were noticed between the 3 sling-groups. Nevertheless, 
over 80% of the patients in each group reported to be “Very 
much better” or “Much better”. KHQ scores indicated that the 
improvement previously found was unchanged.

Conclusions: At 24 months follow-up, Mini-Arc™ offers iden-
tical outcomes to CMUS. TVT-Secur™ failure rate is higher 
and this SIS is considered a risk factor for worse outcomes. 
Success rates remain stable between the 12 and the 24 months 
follow-up. Nevertheless, other randomized clinical trials with 
longer follow-up and larger populations are warranted.
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 Abstract 

Introduction and Objectives: To evaluate the persistence 
of the therapeutic effect of repeated intra-trigonal injection 
of Onabotulinum toxin A in patients with Bladder Pain 
Syndrome/Interstitial Cystitis (BPS/IC) refractory to first line 
treatment.

Material and Methods: Thirteen women with BPS/IC refrac-
tory to first line treatment received 4 consecutive intra-trigo-
nal injections of Onabotulinum toxin A. Patients were treated 
under general anaesthesia. With a rigid cystoscope, 100 U of 
Onabotulinum toxin A were injected in 10 trigonal sites, each 
receiving 10 U in 1 ml of saline. All patients were discharged 
under prophylactic antibiotic. The therapeutic effect was eva-
luated by a 3-day voiding chart, O’Leary-Sant Score (OSS), 
QoL from IPSS, and by pain visual analogue scale (0-10) befo-
re treatment and every 3 months after each injection. Voiding 
dysfunction and urinary tract infections (UTIs) were accessed 
every 3 months. Duration of each injection was determined by 
the moment patients requested another treatment.

Results: Patients had a mean age of 44 y, and a BPS/IC ESSIC 
classification of 2a (1), 2b (1), 2c (4), 3a (1), 3b (2) and 3c 
(4). Mean values at baseline were: pain score, 5.8±1.8; uri-
nary frequency, 16.9±5.5; OSS, 29±6.4; and QoL, 5.1±0.9. 
All patients reported subjective improvement following each 
injection. Decreases in pain score, urinary frequency, OSS 
and QoL after each treatment are shown in Table 1. Each 
treatment provided symptomatic relief for a period between 
9-10 months. No cases of voiding dysfunction were reported 
and 6 patients had UTIs after Onabotulinum toxin A injec-
tion (2 after 2nd treatment, 1 after 3rd treatment and 3 after 
4th treatment). 

Conclusions: This study suggests that intra-trigonal injection 
of 100 U of Onabotulinum toxin A is a safe and effective treat-
ment for refractory BPS/IC that is maintained after repeated 
injections. Mean duration of the symptomatic improvement 
was superior to 9 months after treatment. 

 Resumo 

Introdução e Objectivos: A colocação de prótese peniana é 
a última opção no tratamento da disfunção eréctil orgânica, 
quando todos os tratamentos de primeira e segunda linha não 
estão indicados ou são ineficazes. O objectivo deste estudo foi 
a avaliação dos doentes tratados com prótese peniana insuflá-
vel de três componentes no nosso serviço.

Material and Métodos: Entre 2001 e 2010, foram colo-
cadas quarenta e uma (41) próteses penianas insufláveis 
de 3 componentes em homens com disfunção eréctil. Dois 
doentes não foram localizados na altura do estudo. Os res-
tantes (n = 39) foram avaliados clinicamente. O casal pre-
encheu um questionário de avaliação da satisfação global.  
A idade média na altura da cirurgia foi de 59,6 anos (38-73 
anos). O tempo médio de seguimento após a cirurgia foi de 18 
meses (6-77 meses).

Resultados: As principais causas da disfunção eréctil foram 
antecedente cirúrgico de prostatectomia radical (46,3%) e a 
diabetes mellitus (39%). Intraoperatoriamente ocorreu rup-
tura da túnica albuginea em um doente (2,4%). Seis doentes 
(14,6%) tiveram complicações pós-operatórias minor precoces 
- dor e edema penianos. Em 4 doentes (9,8%) a prótese foi 
removida por infecção, 2 aos 6 meses, 1 aos 2 meses e 1 no 
3º dia pós-operatório. Não se verficou disfunção mecânica ou 
necessidade de revisão das próteses. Na maioria dos doentes 

(89,7%) houve melhoria da libido e no relacionamento com as 
parceiras, sendo a média de relações de 2 vezes por semana.

Conclusões: O grau de satisfação global dos doentes e das 
parceiras após a colocação da prótese foi elevado, tendo-
se registado apenas um pequeno número de complicações. 
Estes resultados demonstram que a colocação de prótese 
peniana insuflável de três componentes continua a ser o tra-
tamento de eleição da disfunção eréctil orgânica refractária 
ao tratamento de primeira linha.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Three-piece inflatable penile 
prostheses create flaccidity and an erection that comes close 
to normal and present a better cosmetic result. Our objective 
was to investigate the eight year outcome of patients with 
organic erectile dysfunction (ED) treated with three-piece 
inflatable implant and its impact on patient-partner satis-
faction in our department.

Material and Methods: Since 2001 to 2010, 41 patients 
with ED received a three piece penile implant (Mentor 
Titan® and more recently, Resist®). Two patients were lost 
for follow-up. Data was obtained from medical records, 
clinical evaluation and telephone interview, and all 
patients and partners were assessed with a questionnaire 
about life quality and satisfaction. Mean age at surgery 

45. C199 - Avaliação dos resultados e da satisfação global  
após tratamento da disfunção eréctil com prótese peniana  

insuflável de três componentes: a nossa experiência

Outcome and satisfaction rates of three-piece penile prostheses implantation  
for treatment of erectile dysfunction: single center experience
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 Resumo 

Introdução: Os bloqueadores beta clássicos têm estado asso-
ciados, em alguns doentes hipertensos, com a disfunção eréctil 
(DE). O nebivolol, um antagonista cardioselectivo dos recep-
tores adrenergicos β1, promove a vasodilatação das artérias 
através dum mecanismo NO-dependente.

Objectivos: O objectivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do 
nebivolol na via de sinalização do NO/GMPc na função eréctil 
e nos tecidos vasculares do pénis humano.

Material e Métodos: Foi avaliada a resposta eréctil induzida pela 
estimulação eléctrica do nervo cavernoso em ratos-controle e 
ratos-diabéticos com disfunção eréctil. Foram também determi-
nados o relaxamento dependente-endotélio e o induzido pelo 
sildenafil no corpo cavernoso humano (CCH) e nas artérias de 
resistência do pénis humano (ARPH). Foram avaliados os efei-
tos do nebivolol na função eréctil, e na disfunção eréctil, bem 
como nas respostas mediadas pelo NO/GMPc.

Resultados: O tratamento com nebivolol potenciou a resposta 
eréctil nos ratos-controle, sem repercussão na pressão sanguí-
nea. O nebivolol isolado aumentou NOx e GMPc plasmáticos 
(em 3x e em 2.75, respectivamente), assim como também 
aumentou de forma significativa a elevação plasmática de 
GMPc induzida pelo sildenafil. O nebivolol aumentou o rela-
xamento dependente-endotélio e o induzido pelo sildenafil no 
CCH, assim como a vasodilatação dependente-endotélio nas 
ARPH. O nebivolol, mas não o atenolol, aumentou de forma 
significativa a resposta eréctil em ratos-diabéticos (51.6%, 
53.2% e 87.1% em resposta a 3 HZ  em ratos - não-diabéticos, 
em veiculo-tratado com atenolol e ratos-diabéticos tratados com 
nebivolol); após a administração de sildenafil a DE foi comple-
tamente revertida nos ratos diabéticos tratados com nebivolol 
(69.6% e 112% para ratos diabéticos tratados com sildenafil e 

com nebivolol+sildenafil, respectivamente). O nebivolol restau-
rou os níveis séricos de NOx e do conteúdo de GMPc no tecido 
peniano destes animais.

Conclusões: Nebivolol activou, in vivo, a via do NO/GMPc, 
aumentou a resposta eréctil e reverteu a DE em ratos-diabéti-
cos. Além disso, o nebivolol potenciou in vitro o relaxamento 
mediado pelo NO/GMPc no tecido eréctil humano. Estes efei-
tos podem estar relacionados com a baixa incidência de DE 
nos doentes hipertensos tratados com nebivolol. O nebivolol 
pode ser útil no tratamento de doentes hipertensos com DE, 
particularmente, se associada a diabetes mellitus.

 Abstract 

Introduction: Traditional beta-blockers have sometimes 
been associated with erectile dysfunction (ED). Nebivolol 
is a cardioselective β1-adrenoceptor antagonist that pro-
motes vasodilation through a nitric oxide (NO) – dependent 
mechanism. 

Objectives: We evaluated the effects of nebivolol on the NO/
cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling pathway, 
on erectile function and dysfunction, and in human penile 
vascular tissues. The effects of nebivolol on erectile function 
and dysfunction and on NO/cGMP-mediated responses.

Material and Methods: Erectile response to cavernosal nerve 
electrical stimulation in control and diabetes-induced ED 
rats were evaluated, along with serum nitrite/nitrate (NOx) 
concentration and plasma/tissue cGMP levels. Endothelium-
dependent and sildenafil-induced relaxation of isolated 
human corpus cavernosum (HCC) and human penile resis-
tance arteries (HPRA) were also determined.

Results: Treatment with nebivolol significantly potentiated 
erectile response in control rats, regardless of its effects on 

46. C015 - Nebivolol dilata as artérias de resistência do pénis  
humano e reverte a disfunção eréctil de ratos-diabéticos  

pela activação da via de sinalização do óxido nítrico

Nebivolol Dilates Human Penile Arteries and Reverses Erectile Dysfunction  
in Diabetic Rats through Enhancement of Nitric Oxide Signaling

Autores: 
J La Fuente1, N Louro1, V Cavadas1, P Cardoso2, F Rolo3, J Angulo4

Instituições:
1Instituto Biomédicas de Abel Salazar; Centro Hospitalar do Porto, Porto; 

2Hospital Fernando da Fonseca, Amadora-Sintra, Lisboa; 
3Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra;

4Departamento de Investigação, Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

was 59.6 years (38-73 yrs). Median follow-up time was of 
18 months (6-77 months).

Results: Diabetes mellitus (39.0%) and radical prostatectomy 
(46.3%) were the main reason for dysfunction in this patient 
group. In one patient (2.4%) there was perforation of tunica 
albuginea during the procedure.  Six patients (14.6%) had 
peri-operative and early postoperative complications. Four 
patients (9.8%) presented with penile implant infection and 

the prosthesis were removed and not re-implanted. There 
were no reports of mechanical failure or prosthesis revision. 
The majority of patients (89.7%) were satisfied after surgery, 
with significant improvement in libido and relationship with 
partners.

Conclusions: Three-piece penile inflatable implant is the gold 
standard in treatment of patients with ED in our department. 
The complications rate is low, and the global satisfaction of 
the patients and their partners after surgery is high. 
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blood pressure. Nebivolol increased NOx and plasma cGMP 
by 3-fold and 2.75-fold, respectively, and significantly aug-
mented the elevation of plasma cGMP produced by sildenafil. 
Nebivolol enhanced endothelium-dependent and sildenafil-
induced relaxations of HCC tissue, and produced endothelium-
dependent vasodilation of HPRA. Nebivolol, but not atenolol, 
significantly improved erectile response in diabetic rats 
(51.6%, 53.2%, and 87.1% of response at 3 Hz in nondiabetic 
rats, for vehicle-treated, atenolol-treated, and nebivolol-treat-
ed diabetic rats, respectively); after sildenafil administration, 
ED was completely reversed in nebivolol-treated diabetic rats 
(69.6% and 112% for diabetic rats treated with sildenafil and 

nebivolol plus sildenafil, respectively). Accordingly, nebivolol 
restored systemic NOx levels and cGMP content in penile tis-
sue from these animals. 

Conclusions: Nebivolol in vivo activated the NO/cGMP path-
way, enhanced erectile response and reversed ED in diabetic 
rats. Moreover, nebivolol in vitro potentiated NO/cGMP-
mediated relaxation of human erectile tissues. These effects 
may account for the low incidence of ED in nebivolol-treated 
hypertensive patients. Nebivolol, therefore, may have util-
ity in the treatment of ED, particularly ED associated with 
diabetes.

 Resumo 

Introdução: A biopsia testicular com colheita de espermato-
zóides tornou-se numa técnica fundamental para os homens 
azoospérmicos que pretendem a paternidade. Contudo a pro-
babilidade de sucesso é difícil de prever já que os factores de 
prognóstico raramente foram estudados. Avaliamos a associa-
ção entre possíveis factores preditores e sucesso na colheita de 
espermatozóides e na gravidez clínica. 

Material e Métodos: Usamos uma amostra consecutiva de 
homens inférteis submetidos a biopsia testicular com tenta-
tiva de colheita de espermatozóides no Hospital de S. João 
entre Janeiro de 2007 e Septembro de 2010. Os dados demo-
gráficos, antecedentes médicos, volume testicular, resultados 
do espermograma, doseamentos hormonais, testes genéticos 
e resultados da biopsia foram recolhidos e os casos seguidos 
para identificar gravidezes clínicas com sucesso. Os determi-
nantes foram avaliados com o teste qui-quadrado para compa-
rar proporções, teste Kruskal-Wallis para comparar medianas e 
regressão logística binária para a análise multivariada. 

Resultados: No total 113 homens foram incluídos na análise, 
com uma idade mediana de 34 anos e uma duração de infer-
tilidade mediana de 3 anos. Os três antecedentes médicos 
relacionados com a infertilidade mais frequentes foram poli-
neuropatia familiar amiloidótica (10,6%), criptorquidia (8,8%) 
e parotidite (8,8%). Com a biopsia foi possível colher esper-
matozóides em 79,6% dos casos (71,1% de qualidade média 
ou boa), que resultaram em 36 fertilizações e 22 gravidezes 
clínicas. A recolha de espermatozóides viáveis foi associada 
com identificação prévia de espermatozóides no espermogra-
ma (100,0% vs. 74,4%; p=0,003), doenças que causam infer-
tilidade obstrutiva (100,0% vs 79,3%; p=0,036) e ausência de 
detecção de alterações genéticas (87,6% vs. 58,3%; p=0,030). 
A probabilidade de gravidez clínica foi associada de forma 

estatisticamente significativa com a idade materna (31,3 vs. 
36,0 anos; p=0,001). Idade, atrofia testicular, níveis de FSH, 
LH, prolactina, testosterona total e livre e outras medições no 
espermograma não foram associadas de forma estatisticamen-
te significativa com a probabilidade de colheita de espermato-
zóides com sucesso. A qualidade dos espermatozóides recolhi-
dos e o tempo entre a biopsia e o ciclo reprodutivo também 
não apresentaram associação estatisticamente significativa 
com a probabilidade de obter uma gravidez clínica. A análi-
se multivariada confirmou os resultados da análise univariada 
com a excepção das doenças associadas a infertilidade obstru-
tiva que não atingiram significância estatística como preditor 
independente.

Conclusões: A identificação de espermatozóides no esper-
mograma e a ausência de detecção de alterações genéticas 
foram associadas de forma independente com a probabilidade 
de detecção e colheita de espermatozóides viáveis durante a 
biopsia testicular. Contudo, a idade materna continua a ser 
o principal determinante de obtenção de gravidez clínica em 
caso de colheita positiva de espermatozóides. Neste estudo 
as conclusões relativas aos resultados negativos são limitadas 
pelo curto tempo de seguimento e amostra reduzida. 

 Abstract 

Introduction: Testicular biopsy together with sperm extrac-
tion and intracytoplasmic sperm injection has become the 
treatment of choice for men with azoospermia who wants to 
father children. However, forecast of success with this proce-
dure remains unknown, as predictive factors have rarely been 
studied. We evaluated the association between possible predic-
tive factors and a successful biopsy and clinical pregnancy.

Material and Methods: We used a consecutive sample of men 
being submitted to a testicular open biopsy due to infertil-
ity with male component in S. João Hospital between 2007 

47. C151 - A que homens vale a pena realizar biopsia  
testicular para colheita de espermatozóides?

Which men have more likelihood of success with a testicular biopsy?
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causing obstructive infertility (100.0% vs. 79.3%; p=0.036) 
and no genetic causes detected (87.6% vs. 58.3%; p=0.030). 
Successful clinical pregnancy was associated with lower 
wife’s age (31.7Y vs. 36.0Y; p=0.001). Age, testicular atrophy, 
FSH, LH, total and free testosterone, prolactin and other char-
acteristics in the spermogram were not significantly associ-
ated to spermatozoids detection. The quality of the spermato-
zoids in the biopsy and the time between the biopsy and the 
reproduction cycle were also not related to the probability of 
successful pregnancy. The multivariate analysis revels that 
all the significant variables in the univariate analysis were 
independent predictors with the exception of diseases caus-
ing obstructive infertility. 

Conclusions: Identification of spermatozoids in the spermo-
gram and lack of genetic causes for infertility were associ-
ated with higher probability of viable spermatozoid retrieval 
in open testicular biopsy but the wife’s age remained the 
principal determinant of a successful pregnancy. The limited 
sample and follow-up time of this study limits the conclu-
sions of the negative results.

and September 2010. Patient age, medical history, testicular 
volume, spermogram, genetic testing, endocrinologic results 
and biopsy results were collected and patient was followed to 
identify successful clinical pregnancies. Determinants to via-
ble spermatozoids detection in the biopsy and successful clin-
ical pregnancy were identified using Chi-square test to com-
pare proportions, Kruskal-Wallis test to compare medians 
and Binary Logistic Regression for multivariate analysis.

Results: A total of 113 men were included in the analysis, 
with a median age of 34 years and with a median duration 
of infertility of 3 years. The three most common pathologies 
related to infertility were familial amyloid polyneuropathy 
(10.6%), cryptorchidism (8.8%) and mumps (8.8%). With the 
biopsy it was possible to retrieve spermatozoids in 79.6% of 
the cases (71.1% of good or medium quality), which resulted 
in 36 fertilizations and 22 clinical pregnancies in the follow-
up period. Retrieving viable spermatozoids on biopsy was 
associated with previous identification of spermatozoids 
in the spermogram (100.0% vs. 74.4%; p=0.003), diseases 

 Resumo 

Introdução: O objetivo deste trabalho é reportar sobre os 
resultados cirúrgicos de 332 pacientes submetidos à cirur-
gia de redesignação sexual (CRS) de homem para mulher no 
Hospital Universitário de Essen – Alemanha.

Material e Métodos: Os arquivos hospitalares de 332 pacientes 
operados entre 1995 e 2008 foram revisados. Todos os pacien-
tes submeteram-se a uma vaginoplastia com inversão peniana 
além de uma clitoroplastia sensitiva derivada da glande penia-
na. A média de idade dos pacientes foi de 36,7 anos (intervalo 
de 19 – 68). As complicações cirúrgicas foram estratificadas 
em seis grupos: região genital, trato urinário, trato gastrointes-
tinal, defeitos de cicatrização e eventos inespecíficos.

Resultados: Distúrbios da micção progressivos devido à este-
nose de meato uretral foi a complicação mais frequente, obser-
vada em 40 % dos casos, corrigidos facilmente no segundo 
tempo cirúrgico, sendo a estenose recorrente somente encon-
trada em 15 % dos pacientes. Estreitamento do introito vaginal 
representou 15 % dos casos, acompanhado de 12 % e 8 % de 
estenose vaginal e retração vaginal respectivamente. Em 3 % 
foi observada uma lesão retal, seguida de 33 % de distúrbios 
de cicatrização.

Conclusões: A revisão da literatura considerando a CRS de 
homem para mulher evidenciou descrições restritas das com-
plicações cirúrgicas relacionadas a este procedimento e de 
suas opções de tratamento. Os resultados obtidos mostram 

evidentemente uma grande quantidade de efeitos adversos, 
porém com excelentes opções de tratamento, preservando a 
funcionalidade de forma satisfatória. Ao comparamos os dados 
com a literatura mais recente, conclui-se que a técnica descrita 
oferece bons resultados finais, reafirmando a vaginoplastia de 
inversão peniana em combinação com uma clitoroplastia sensi-
tiva derivada da glande como uma técnica segura e de sucesso. 

 Abstract 

Introduction: Aim of this study is to thoroughly report on 
surgical outcomes from 332 patients who underwent male to 
female gender reassignment surgery (GRS). 

Material and Methods: Records from 332 patients who under-
went GRS from 1995 to 2008 were reviewed. All patients were 
submitted to penile inversion vaginoplasty with glans-derived 
sensate clitoroplasty. Mean age was 36, 7 years (range 19-68 
years). Surgical complications were stratified in 6 main 
groups: genital region, urinary tract, gastrointestinal events, 
wound healing disorders and unspecific events.

Results: Progressive obstructive voiding disorder due to 
meatal stenosis was the main complication observed in 40 % 
of the patients, feasibly corrected during the second setting. 
Stricture recurrence was found in 15%. Stricture of vaginal 
introitus in 15 % of the cases followed by 12 % and 8 % of vag-
inal stenosis and lost of vaginal depth, respectively. Rectal 
injury was seen in 3 % and minor wound healing disorders 
in 33 % of the subjects. 
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Conclusions: Regarding male to female GRS, a review of 
the current literature demonstrated scarce description of 
complications and their treatment options. Results showed 
a great number of adverse events, although functionality 
remained preserved. Comparing our outcomes with recent 

publications additionally showed that treatment options do 
afford satisfying results. Moreover, outcomes reaffirm penile 
inversion vaginoplasty in combination with glans-derived 
sensate clitoroplasty as a safe technique. 

 Resumo 

Introdução: A diabetes induz alterações metabólicas que 
promovem disfunção endotelial (DEnd) e disfunção eréctil 
(DE). Contudo, permanecem por estabelecer que mecanismos 
moleculares angiogénicos se encontram desregulados no cor-
po cavernoso diabético (CC), contribuindo para modificações 
vasculares penianas. O objectivo deste trabalho consistiu na 
avaliação de alterações na expressão de genes angiogénicos em 
tecido cavernoso diabético.

Material e Métodos: A expressão diferencial de genes angiogé-
nicos foi realizada em CC de ratos Wistar com diabetes tipo 1 
(n = 5/grupo), numa fase precoce (duas semanas) e estabeleci-
da (8 semanas) da doença. A avaliação molecular foi efectuada 
pelo sistema de microarrays, Rat Angiogenesis OligoGEArray 
System (SuperArray, EUA) e validada, para genes selecciona-
dos, por PCR quantitativo em tempo real (qrt-PCR). A nível 
proteico, os resultados dos microarrays foram confirmados por 
técnicas de imunofluorescência e imunohistoquímica quanti-
tativa. As alterações moleculares seleccionadas foram também 
avaliadas por imunohistoquímica quantitativa em amostras de 
tecido eréctil de indivíduos não-diabéticos sem DE e diabéti-
cos com DE.

Resultados: Em CC com 2 semanas de diabetes não se verificou 
qualquer alteração na expressão de genes angiogénicos entre 
os grupos controlo e diabético. Às 8 semanas, foram identifica-
dos 10 genes subexpressos em tecido cavernoso diabético. Os 
resultados foram validados por qrt-PCR para os genes do factor 
de crescimento semelhante à insulina 1 (Igf1) e para o receptor 
do peptídeo natriurético 1 (Npr1). Imunofluorescência dupla 
para o IGF-1 e para a -Actina muscular (SMA) revelou uma 
localização predominante de IGF-1 na musculatura lisa (ML) 
cavernosa perivascular. A imunomarcação dupla para NPR-1/-
SMA identificou a presença de NPR-1 principalmente em fibro-
blastos trabeculares penianos e na ML. Imunohistoquímica 
quantitativa confirmou a redução da expressão de ambas as 
proteínas em amostras de CC diabético. Corroborando os 
estudos obtidos em modelo animal, foi também detectada uma 
redução significativa da expressão proteica de IGF-1 e de NPR-
1 em tecido eréctil diabético humano.

Conclusões: A análise por microarrays identificou 10 molécu-
las angiogénicas diferencialmente expressas em tecido caver-
noso diabético, numa fase tardia da doença. Entre elas, o IGF-
1 e o NPR-1 encontravam-se significativamente subexpressos 
e podem ser utilizados futuramente como potenciais alvos pre-
ventivos/terapêuticos na DE diabética.
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 Resumo 

Introdução: O papel da toxina botulínica tipo A no tratamento 
dos sintomas do aparelho urinário inferior (LUTS) causados 
pela hiperplasia benigna da próstata tem sido investigado nos 
últimos anos. O objectivo do nosso trabalho é avaliar a modi-
ficação a longo prazo de parâmetros subjectivos e objectivos 
de avaliação da HBP após a injecção intra-prostática de toxina 
botulínica tipo A.

Material e Métodos: Trinta e sete doentes (idade média 75.9 
anos) com HBP refractária ao tratamento médico e com co-
morbilidades graves que desaconselhavam a cirurgia foram 
incluídos neste estudo. Todos os doentes se encontravam em 
micção espontânea. Cada doente recebeu uma aplicação úni-
ca de 200 U de onabotA (onabotulinumtoxin A, Botox®) por 
via transrectal, utilizando uma agulha Chiba 22 e sob controlo 
ecográfico. A toxina foi injectada em cada zona de transição e 
no lobo médio (quando existente), em regime de ambulatório 
e sem necessidade de suporte anestésico. Os doentes inicia-
ram profilaxia antibiótica 2 dias antes do procedimento, que 
prolongaram durante 1 semana. Foram avaliadas alterações no 
IPSS (International Prostate Symptom Score), qualidade de 
vida (QoL) associada, fluxo urinário máximo (Qmax), volume 
vesical residual pós-miccional (RPM), volume prostático (VP) 
e PSA total 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses após a injecção.

Resultados: O desconforto causado pela injecção foi mínimo e 
não se observaram sintomas de botulismo em nenhum doente. 
Seis doentes desenvolveram um quadro de prostatite aguda, com 
subsequente antibioterapia adicional. O IPSS basal (20.0±4.7) 
e o QoL associado (4.1±0.8) diminuíram de forma significa-
tiva (p<0.05) 1 mês após a injecção da onabotA (13.9±4.3 e 
2.8±1.2), atingindo o nadir aos 12 meses (9.4±4.6 e 2.4±1.6) e 
com um ligeiro aumento do IPSS e o regresso do QoL aos valo-
res basais aos 24 meses (11.6±7.0 e 2.8±1.5). O Qmax médio 
aumentou de um valor basal de 9.5±2.9 ml/s para 11.8±4.1 no 
1ºmês, atingindo um valor máximo médio de 13.1±5.3 aos 3 
meses e regressando ao valor basal aos 18 meses (9.9±3.9). O 
RPM diminuiu de um valor basal de 129.4±101.4 ml para um 
nadir de 64.8±50.8 aos 6 meses, regressando aos valores basais 
aos 24 meses (111.9±56.4 ml). Os valores médios de PSA total 
não variaram de forma significativa. O VP diminuiu em todos 
os doentes, de um valor basal de 76.6±35.5 ml para 50.9±23.7 
no 1ºmês, atingindo o nadir aos 3 meses (43.7±22.6), sendo o 
valor aos 24 meses de 49.7±17.8 (p<0.05). Seis doentes aban-
donaram o estudo e foram submetidos a cirurgia (dois aos 6 
meses; 1 aos 12 meses e 1 aos 18 meses). Seis doentes foram 

perdidos para seguimento (dois aos 6 meses; 2 aos 12 meses; 2 
aos 18 meses). Um doente ficou cronicamente algaliado após 
um episódio de prostatite aguda aos 15 meses. Os dados destes 
doentes foram incluídos até à última observação. 

Conclusões: A injecção intra-prostática de onabotA tem uma 
duração de efeito superior a 1 ano, podendo constituir uma 
abordagem promissora e mininamente invasiva em doentes 
idosos com co-morbilidades graves ou que recusem a cirurgia.

 Abstract 

Introduction and Objectives: The use of botulinum toxin type 
A for treatment of lower urinary tract symptoms (LUTS) due 
to benign prostatic enlargement/benign prostatic hyperplasia 
(BPE/BPH) has been recently investigated. Our objective was 
to determine the long-term efficacy of intraprostatic injection 
of onabotulinumtoxin A (onabotA) on subjective and objective 
parameters in patients with BPE/BPH refractory to medical 
therapy.

Material and Methods: Thirty-seven patients (mean age 75.9 
years) with symptomatic BPE refractory to medical therapy 
and poor surgical candidates were enrolled. All patients void-
ed spontaneously. They received one single application in the 
transitional zone and in the median lobe if present, of 200U 
of onabotA by an ultrasound-guided transrectal route, using 
a 22 Chiba needle. The injection was performed as an out-
patient procedure, without anaesthetic support. Prophylactic 
antibiotherapy was initiated 2 days before the procedure and 
prolonged for 1 week. Changes in IPSS, QoL, Qmax, postvoid 
residual volume (PVR), total serum PSA and prostate vol-
ume (PV) were evaluated 1, 3, 6, 12, 18 and 24 months after 
treatment.

Results: Discomfort caused by the injection was minimal and 
side effects were rare. No symptoms of botulism were reported. 
Six patients developed acute prostatitis and required addi-
tional antibiotherapy. Baseline IPSS (20±4.7) and QoL (4±0.8) 
decreased significantly after injection, reaching a nadir at 12 
months (9.4±4.6 and 2.4±1.6), with an increase of IPSS and a 
return of QoL to baseline at 24 months (11.6±7.0 and 2.8±1.5). 
Qmax increased from 9.5±2.9ml/sec at baseline, peaking at 
3 months (13.1±5.3) and returning to baseline at 18 months 
(9.9±3.9). PVR decreased from 129.4±101.4ml to a nadir of 
64.8±50.8ml (6 months), returning to baseline at 24 months 
(111.9±56.4). PSA values showed no statistically significant 
variation. PV decreased from 76.6±35.5ml at baseline, reaching 
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from these patients were included in the analysis until the last 
observation.

Conclusions: Intraprostatic onabotA injection seems to be a 
safe and effective treatment for LUTS due to BPE refractory to 
medical treatment in poor surgical candidates, with a dura-
tion of effect greater than 1 year.

a nadir at 3 months (43.7±22.6), being 49.7±17.8 at 24 months 
(p<0.05). Six patients abandoned the study and were submit-
ted to BPH surgery (two at 6 months; one at 9 months; two at 
12 months; one at 15 months of follow-up). Six patients were 
lost to follow-up (two at 6 months, two at 12 months and two 
at 18 months). One patient required permanent urinary cath-
eter after a bout of prostatitis at 15 months of follow-up. Data 

 Resumo 

Introdução e Objectivos: Avaliaram-se os resultados de curto 
e médio prazo da embolização da artéria prostática (EAP) em 
doentes com hiperplasia benigna da próstata (HBP) sintomáti-
ca com partículas de AlcoolPolivinilico (PVA) de 100 ou 200µ.

Material e Métodos: A embolização das artérias prostáticas 
(EAP) foi realizada em 57 doentes com HBP sintomática (IPSS 
superior a 17) após falência de tratamento médico. A idade 
média foi de 72.6 anos (60 a 82 anos). 12 doentes estavam em 
retenção urinária. Foram avaliados o volume prostático, PSA, 
urofluxometria (Qmax), IPSS e IEEF antes da EAP e aos 1º, 
3º, 6º meses e de 6 em 6 meses em diante. O volume prostáti-
co médio previamente à EAP foi de 94.6 cc. O procedimento 
decorreu sob anestesia local por cateterização unilateral da 
artéria femoral. Utilizaram-se partículas não esféricas de PVA 
de 200 µ nos primeiros 14 doentes. Nos 42 doentes subsequen-
tes foram utilizadas partículas não esféricas de PVA de 100µ. O 
tempo médio de seguimento foi de 8.6 meses (1 a 18 meses).

Resultados: A EAP foi possível em 56 de 57 doentes (96.4%) 
embora em 3 doentes apenas tenha sido possível realizar-se 
EAP unilateral. Houve 4 falências clínicas (7.1%). Nos restan-
tes 52 doentes, na última visita de seguimento, o volume pros-
tático decresceu 28.1%, o IPSS decresceu 9.8 pontos, o IIEF 
aumentou 1.8 pontos e o QMAX aumentou 6.1 ml/s. O PSA 
decresceu 26.1%. Não houve nenhum caso de incontinência 
urinária ou impotência sexual. Houve um caso de isquemia da 
bexiga com remoção cirúrgica de massa intravesicalnecrótica. 
3 doentes tiveram retenção urinária que resolveu após algação 
de 5 dias. 52 doentes foram tratados em ambulatório tendo 
tido alta 4 a 8 horas após o procedimento.

Conclusões: A EAP na HBP sintomática é segura, com baixa 
morbilidade e com bons resultados de curto e médio prazo.

 Abstract 

Introduction: Evaluate the short and medium term results 
of prostatic artery embolization (PAE) in patients with 

symptomatic benign prostatic hyperplasia (BPH) with 
Polivinyl Alcohol (PVA) particles 100 µm or 200 µm. 

Material and Methods: Prostatic artery embolization (PAE) 
was indicated in 57 patients with symptomatic BPH (IPSS 
higher than 17), after failure of medical treatment; age ranged 
between 60 and 82 years (mean 72.6 years). Twelve patients 
had urinary retention with bladder catheter. Prostate volume, 
PSA, uroflowmetry (peak urinary flow and PVR - post void-
ing residual volume), IPSS (International Prostate Symptom 
Score), IIEF (International Index Erectile Function) were 
evaluated before PAE and 1, 3, 6 and every 6 months there-
after. The mean prostate volume before PAE was 94.6cc. The 
procedure was performed under local anaesthesia by a single 
femoral approach. Pelvic Angio MR was performed before 
PAE and 200 µm nonspherical PVA particles were used in 
the first 14 patients. In the last 42 patients Pelvic Angio CT 
was performed before PAE and 100 µm PVA particles were 
used. The control follow-up was performed between 1 and 18 
months (mean 8.6 months) after PAE. 

Results: PAE was technically successful in 56 of the 57 
patients (96.4%) and in 3 patients the embolization could 
be performed only unilaterally. There were 4 clinical fail-
ures (7.1%). In the remaing 52 patients with clinical suc-
cess, at last follow-up, the mean prostate volume decreased 
28.1%, the IPSS decreased 9.8 points, the QoL improved 1.9 
points, the IIEF increased 1.8 points and the peak urinary 
flow increased 6.1 and the PSA decreased 26.1%. There was 
no deterioration of the sexual function in any patient. Better 
results were obtained with 100 µm PVA particles than with 
200 µm PVA particles. As complications there was one case of 
bladder wall ischaemia that was treated by surgical remov-
al, 3 cases of transient urinary retention treated with bladder 
catheter for 5 days. Fifty-two patients were treated as outpa-
tients and were discharged 4 - 8 hours after the procedure 
and four were discharged the next morning (18 hours later).

Conclusions: PAE in patients with symptomatic PBH is safe, 
with low morbidity, good short and medium term results that 
are better with 100 µm PVA particles.
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 Resumo 

Introdução: As neoplasias do pénis são raras na Europa e outros 
países industrializados, com incidência mais alta em África, 
América do sul e Ásia. O carcinoma epidermóide corresponde 
a 95% dos tumores, e é tipicamente doença do homem mais 
velho. A fimose, infecção por HPV e o tabaco são os factores de 
risco mais importantes. Apresentamos o estudo retrospectivo 
dos últimos 15 anos, com 57 casos diagnosticados. 

Material e Métodos: Revisão dos processos clínicos dos doen-
tes com diagnóstico de neoplasia do pénis entre Janeiro de 
1996 e Dezembro 2010. Procedeu-se ao estudo retrospectivo 
e tratamento estatístico da informação obtida. 

Resultados: Entre 1996 e 2010 foram diagnosticados 57 casos 
de neoplasia do pénis, com uma média de idades 62±13,67 
anos (entre 34 e 86 anos). O tempo médio de evolução até ser 
diagnosticado foi de 7,03±8,2 meses sendo 40% das lesões ao 
nível da glande e 28% ao nível do prepúcio. Os factores de risco 
identificados foram a fimose em 30%, infecção por HPV em 
28% e fumador em 16% dos casos. O diagnóstico da patologia 
foi sempre realizado por biopsia das lesões e o tempo médio 
até à cirurgia foi de 2±2,15 meses. 77% dos doentes (44) foram 
submetidos a penectomia parcial, 7% (4) a penectomia total e 
a exérese de lesão respectivamente e 9% submetidos a emascu-
lação (5). Todas as neoplasias foram carcinomas epidermóides, 
sendo 68% (39) da variante clássica, 20% (11) pavimentoso, 
7% (4) condilomatoso (Tumor Buschke-Lowenstein) e 5% (3) 
verrucoso. O estadiamento clínico, de acordo com a classifica-
ção TNM de 2009 foram 4 Ta, 17 T1, 12 T2, 23 T3 e 1 T4. 21 
doentes (37%) foram submetidos a linfadenectomia inguinal e 
3 destes igualmente a linfadenectomia pélvica (5%). 6 neces-
sitaram de quimioterapia adjuvante. Com um follow-up médio 
de 41±43,8 meses (entre 0 e 180 meses) 26,3% recidivaram em 
média aos 13,57±11,7 meses (entre 1 e 36 meses). Por progres-
são de doença faleceram 19,2% dos doentes (11), todos eles no 
estadio III e IV. 9% doentes abandonaram o follow-up. 

Conclusões: As neoplasias do pénis são raras no mundo oci-
dental, com uma incidência anual na área de influência do 
Hospital Santo António de 0.76/100.000 habitantes. É uma 
patologia própria de população envelhecida (62±13 anos), 
com tempo médio de evolução prolongado (7±8 meses).  
A terapêutica cirúrgica é o único tratamento eficaz, sendo 
necessário um estadiamento rigoroso do tumor primário e 
gânglios para correcta decisão do tratamento. O follow-up é 
muitas vezes difícil devido aos baixos estratos socioeconómi-
cos dos doentes com abandono precoce da consulta. 

 Abstract 

Introduction: Penis neoplasms are rare in Europe and other 
industrialized countries, with higher incidence in Africa, 
South America and in Asia. 95% of tumors are squamous 
cells carcinoma (SSC), and is typically a disease of older 
men. Phimosis, HPV infection and smoking are some of the 
most common risk factors known. We present a retrospective 
study of the last 15 years in a central hospital of Oporto city 
in Portugal, with 57 diagnosed case.

Material and Methods: Clinical data revision of all patients 
with diagnose of penis neoplasm between January 1996 
and December 2010. Statistical treatment with retrospective 
study of all the data recovered. 

Results: 57 cases of penis neoplasms were diagnosed 
between 1996 and 2010, with an average age of 62±13,67 (34 
to 86 years). The evolution time till diagnose was of 7,03±8,2 
months, with 40% of lesions in the glans and 28% in the pre-
puce. The identified risk factors were phimosis in 30% of 
patients, HPV infection in 28% and smoking in 16%. The diag-
nose of the disease was always made by biopsy, and the aver-
age time between it and surgery was of 2±2,15 months. Partial 
penectomy was made in 40 patients (77%), total penectomy 
in 4 (7%), conservative surgery in 4 (7%) and emasculation 
in 5 (9%). All the neoplasms were SCC, with 68% of usual 
type, 20% stratified type, 7% condylomatous type and 5% ver-
rucous type. According to the 2009 TNM classification, the 
tumors distributions were 4 Ta, 17 T1, 12 T2, 23 T3 and 1 
T4. 21 patients were submitted to inguinal lymphadenectomy 
and 3 of them to pelvic lymphadenectomy as well. 6 patients 
did adjuvant chemotherapy. The follow-up was of 41±43,8 
months (0 to 180 months), with a 26,3% recurrent disease 
rate, and a disease free survival of 13,57±11,7 months. 19,2% 
of patients died of disease progression, all of them in III and 
IV stage. 9 patients were lost in follow-up

Conclusions: Penis neoplasms are rare in the western world, 
with an annual incidence in Santo Antonio`s General Hospital 
population of 0,76/100.000. It´s a pathology of older people 
(62±13 years), with a long evolution average time (7±8,2 
months). The surgical treatment is the most efficient and 
needs an accurate staging of the primary tumor and lymph 
to the correct treatment decision. The follow-up is often dif-
ficult due to low socioeconomic strata of patients with early 
abandon from the office visit. 
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 Resumo 

Introdução: Com o fenómeno da migração de estádios, a 
maioria dos doentes submetidos a prostatectomia radical na 
actualidade apresenta um excelente prognóstico do ponto de 
vista do controlo oncológico. Para estes doentes, a qualidade 
de vida e o impacto das sequelas da cirurgia são extremamente 
importantes, pelo que os resultados funcionais desta cirurgia 
(continência e função eréctil) devem ser apresentados conjun-
tamente com os resultados oncológicos.

Material e Métodos: Entre 2006 e 2008, foram submetidos a 
prostatectomia radical retropúbica na nossa instituição 218 
doentes. Destes, 157 (72%) foram seguidos no período pós-
operatório no nosso hospital durante pelo menos 24 meses. 
Neste trabalho estudámos os resultados desses 157 doentes em 
termos de sobrevivência livre de recidiva bioquímica, conti-
nência urinária e função eréctil nos primeiros 24 meses após 
a cirurgia. Os dados relativos à continência e função eréctil 
foram obtidos a partir de entrevistas cirurgião / doente. Na 
análise da função sexual excluímos os doentes com disfunção 
eréctil prévia à cirurgia e os que recusaram reabilitação sexual 
pós-operatória (33 doentes).

Resultados: Após um seguimento médio de 38 meses (mín=24; 
máx=57); 82,5% dos doentes apresentavam-se livres de recidi-
va bioquímica. Aos 24 meses, esta taxa era de 86,0%. A taxa 
de continência aos 3, 6, 12 e 24 meses foi de 75,8%, 87,8%, 
91,2% e 95,1%, respectivamente. A percentagem de doentes 
completamente secos foi, para cada um desses períodos, de 
37,6%, 63,9%, 74,8% e 81,3%. Quanto à função sexual, 12,9%, 
39,8%, 61,6% e 73,3% dos doentes mantinham erecções sufi-
cientemente rígidas para a penetração vaginal aos 3, 6, 12 e 
24 meses, respectivamente. Aos 24 meses, 44,3% dos doentes 
tinham erecções suficientes para a penetração vaginal sem 
auxiliares terapêuticos ou com medicação oral (inibidores da 
5-fosfodiesterase – i5PDE). Dois anos após a cirurgia, 40,0% 
dos doentes encontravam-se simultaneamente continentes, 
potentes (com ou sem i5PDE) e livres de recidiva bioquímica.

Conclusões: A maioria dos doentes encontrava-se livre de 
recidiva bioquímica e continente 24 meses após a cirurgia. 
Contudo, somente 44,3% recuperou a função eréctil após esse 
período de seguimento. Esta percentagem contribuiu decisi-
vamente para que apenas 40% dos doentes se apresentasse 
concomitantemente livre de recidiva bioquímica, continente 
e potente 24 meses após a cirurgia.
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 Resumo 

Introdução: Realizámos um estudo prospectivo aleatorizado 
em doentes submetidos a biopsia prostática transrectal eco-
guiada comparando o nomograma de Viena a um protocolo 
convencional de 10 fragmentos. O objectivo do estudo era ava-
liar o aumento da taxa de detecção declarada em estudos de 
validação prévios. 

Material e Métodos: Um total de 308 homens caucasianos 
foram submetidos a biopsia prostática transrectal ecoguiada 
de Janeiro de 2009 a Julho de 2010. Foram aleatorizados entre 

um protocolo de biopsia segundo o nomograma de Viena (grupo 
A) e um protocolo convencional de 10 fragmentos (grupo B) e 
posteriormente estratificados de acordo com idade (≤65; >65 e 
≤70; >70 anos) e volume prostático (≤30; >30 e ≤50; >50 e ≤70; 
>70 cc). Estudámos também a concordância entre o Gleason 
da biopsia e da prostatectomia radical, nos doentes operados. 
Apesar do nomograma de Viena ter sido apenas validado para 
PSA entre 2 e 10 ng/mL, alargámos a amostra para conter doen-
tes independentemente do valor de PSA (total de 449 homens) 
e analisámos os mesmos parâmetros. A análise estatística foi 
realizada com IBM SPSS19, recorrendo ao teste de Mann-
Whitney para amostras independentes, ao teste de Wilcoxon 
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period from January 2009 to July 2010. They were random-
ized to a Vienna Nomogram protocol (Group A) or a con-
ventional 10-core protocol (Group B) and further stratified 
according to age (≤65; >65 and ≤70; >70 years) and prostate 
volume (≤30; >30 and ≤50; >50 and ≤70; >70 cc). We also 
studied the concordance between biopsy and radical pros-
tatectomy Gleason score. Although the Vienna nomogram 
has only been validated for PSA values between 2 and 10 ng/
mL, we expanded the sample to contain patients irrespec-
tive of PSA value (total of 449 patients) and analyzed the 
same parameters. Statistical analysis was performed with 
IBM SPSS19, using the Mann-Whitney test for independent 
samples, Wilcoxon ranks test for paired samples and Fisher's 
exact test for contingency tables. Significance level: 5%.

Results: In this period, 161 (52,3%) patients were random-
ized to group A and 147 (47,7%) to group B. There were no 
significant differences in age, PSA or prostate volume between 
the groups. There was a slight increased overall detection 
rate in group A when compared to group B (37,9% vs 34,7%; 
p=0,635). When stratified by age, we found no significant dif-
ferences in detection rates. When stratified by prostate volume 
we found an increased detection rate for the Vienna group in 
volumes inferior to 50 cc, but a diminished detection rate for 
glands superior to 50 cc. These differences were, however, 
not statistically significant. Of the 34 patients with positive 
biopsies which underwent radical prostatectomy, histology 
revealed no difference in median Gleason score between the 
biopsy and prostatectomy specimens. When considering all 
PSA values, 237 (52,0%) patients were randomized to group 
A and 219 (48,0%) to group B. The overall detection rate was 
also higher for group A compared o group B (42,6% vs 38,4%; 
p=0,635). When stratified by age and prostate volume there 
were no significant differences.

Conclusions: This study revealed a non statistically signifi-
cant increase in prostate cancer detection rate for the Vienna 
nomogram group compared to a conventional 10-core biopsy 
scheme. These findings suggest that there may be no advan-
tage to the application of the Vienna nomogram to prostate 
biopsies. However, this study is underpowered due to a small 
sample size and a larger study may eventually prove a sig-
nificant advantage. 

para amostras emparelhadas e ao teste exacto de Fisher para 
tabelas de contingência. Nível de significância: 5%.

Resultados: Neste período, 161 doente (52,3%) foram aleatori-
zados para o grupo A e 147 (47,7%) para o grupo B. Os grupos 
não apresentaram diferenças significativas em termos de idade, 
PSA e volume prostático. Houve um ligeiro aumento da taxa de 
detecção no grupo A quando comparado com o grupo B (37,9% 
vs 34,7%; p=0,635). Quando estratificado para a idade, não 
encontrámos diferenças significativas nas taxas de detecção. 
Quando estratificados para o volume prostático, encontrámos 
taxas de detecção aumentadas para volumes inferiores a 50 
cc, mas taxas de detecção menores para volumes superiores 
a 50 cc. Estas diferenças não foram estatisticamente significa-
tivas. Dos 34 doentes que foram submetidos a prostatectomia 
radical, o exame histopatológico revelou ausência de diferença 
entre as medianas de score de Gleason da biopsia e da peça 
operatória. Quando considerámos todos os PSA, 237 (52,0%) 
doentes foram aleatorizados para o grupo A e 219 (48,0%) para 
o grupo B. A taxa de detecção foi mais alta para o grupo A 
quando comparada com o grupo B (42,6% vs 38,4%; p=0,635). 
Quando estratificados para a idade e volume prostático, não 
houve diferenças significativas.

Conclusões: Este estudo revelou um aumento não estatisti-
camente significativo na detecção do cancro da próstata no 
grupo do nomograma de Viena quando comparado com o pro-
tocolo convencional de 10 fragmentos. Estes resultados suge-
rem que pode não haver vantagem na aplicação do nomogra-
ma de Viena nas biopsias prostáticas. No entanto, este estudo 
não tem potência estatística suficiente devido ao facto de a 
amostra ser pequena e um estudo maior pode eventualmente 
provar uma vantagem significativa para a sua aplicação.

 Abstract 

Introduction: We conducted a prospective randomized trial in 
patients undergoing ultra-sound guided prostate biopsy com-
paring the Vienna nomogram and a conventional 10 core 
biopsy scheme. The objective was to evaluate the increased 
detection rate postulated in previous validation studies. 

Material and Methods: A total of 308 caucasian men under-
went ultra-sound guided transrectal prostate biopsy in a 
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 Resumo 

Introdução e Objectivos: A terapêutica cirúrgica de lesões 
renais sofreu uma evolução substancial nos últimos anos, com a 
tentativa de preservação da função renal, manutenção dos resul-
tados oncológicos e diminuição da morbilidade relativamente à 
nefrectomia radical. Quando tecnicamente exequível a nefrec-
tomia parcial laparoscópica (NPL) é uma opção cada vez mais 
utilizada. Os autores apresentam um estudo em que comparam 
esta cirurgia em lesões menores que 4 cm com as ≥ 4cm.

Material e Métodos: Foram revistos os processos clínicos e ima-
giológicos de 109 doentes submetidos a NPL entre Novembro 
de 2005 e Fevereiro de 2011. Avaliaram-se os principais dados 
relativos ao doente, tumor, cirurgia e evolução. Dos 109 doen-
tes, 66 (60,6%) eram homens e 43 (39,4%) eram mulheres. A 
idade média foi de 61,21 anos (21-88 anos). As lesões ≥ 4cm, 
representam 26 casos (23,9%), enquanto as < 4cm em 83 casos 
(76,1%).

Resultados: Lesões malignas em 76 casos (69,7%) e benignas 
em 33 casos (30,2%). O seguimento médio foi de 27,6 meses 
(1-67 meses). O tempo cirúrgico médio em lesões ≥ 4cm, foi de 
125,6 min (40-180 min) e de 98,8 min (40-150 min) em lesões 
< 4cm (p 0,0001). A hemorragia média nas lesões ≥ 4cm, foi 
de 252,0 ml (50-800 ml) e de 191,7 ml (0-1000 ml) em lesões 
< 4cm (p 0,002). O número médio de portas utilizadas nas 
lesões ≥ 4cm foi de 3,32 portas (3-5 portas) e nas < 4cm de 
3,15 portas (1-4 portas) (p 0,23). O excretor foi aberto em 10 
casos (38,5%) em lesões ≥ 4cm e 12 casos (14,4%) de lesões < 
4cm (p 0,01). A clampagem foi realizada em 22 casos (84,6%) 
de lesões ≥ 4cm e em 62 casos (75,6%) de lesões < 4cm (p 0,25). 
Nos casos de clampagem o tempo médio foi de 24,5 min (17-30) 
nas lesões ≥ 4cm e de 19,8 min (11-29 min) nas lesões < 4cm  
(p 0,0001). As complicações (fistulas urinárias, fistula arterio-
venosa, conversão, hemoperitoneu, NTA e pneumoperitoneu), 
ocorreram em 7 casos (26,9%) de lesões nas lesões ≥ 4cm e em 
5 casos (6,0%) de lesões < 4cm (p 0,007). A diferença entre a 
creatininémia pós e pré operatória foi de 0,1 mg/dL nas lesões ≥ 
4cm e de 0,02 mg/dL nas lesões < 4cm (p 0,01).  O internamen-
to médio foi de 4,19 dias (2-13 dias) nas lesões ≥ 4cm e de 3,12 
dias (1-9 dias) em lesões < 4cm (p 0,007). Não houve casos de 
recidiva local ou metastização sistémica.

Conclusões: A NPL em lesões ≥ 4cm, apresenta controlo onco-
lógico, semelhante às lesões < 4cm, contudo apresenta uma 
maior morbilidade, com maior incidência de complicações e 
dias de internamento. A cirurgia é mais exigente, com maior 
hemorragia, tempo cirúrgico, tempo de clampagem vascular e 
número de portas.

 Abstract 

Introduction and Objectives: Surgical treatment of renal 
lesions has evolved substantially in recent years with the 
attempt to preserve renal function, maintenance of oncologi-
cal outcomes and decreased morbidity in relation to radical 
nephrectomy. When technically feasible laparoscopic par-
tial nephrectomy (LPN) is an increasingly used option. The 
authors present a study comparing this surgery in lesions 
smaller than 4 cm with ≥ 4cm.

Material and Methods: We reviewed the medical records and 
imaging of 109 patients underwent LPN between November 
2005 and February 2011. We assessed the main data for the 
patient, tumor, surgery and evolution. Of the 109 patients, 66 
(60.6%) were men and 43 (39.4%) were women. The mean 
age was 61.21 years (21-88 years). The lesions ≥ 4 cm, repre-
senting 26 cases (23.9%), while <4 cm in 83 cases (76.1%).

Results: Malignant lesions were found in 76 cases (69,7%) 
and benign in 33 cases (30,2%). Mean follow-up was 27,6 
months (1-67 months). Mean surgical time in lesions ≥ 4 cm, 
was 125, 6 min (40-180 min) and 98,8 min (40-150 min) in 
lesions <4cm (p 0.0001). Average bleeding was 252,0 ml (50-
800 ml) in lesions ≥ 4 cm and 191,7 ml (0-1000 ml) in lesions 
<4cm (p 0.002). Average number of ports used in lesions ≥ 4 
cm was 3,32 ports (3-5 ports) and at < 4cm 3,15 ports (1-4 
ports) (p 0.23). The excretory was opened in 10 cases (38,5%) 
in lesions ≥ 4 cm and 12 cases (14,4%) of lesions <4 cm (p 
0.01). Vascular pedicle clamping was performed in 22 cases 
(84,6%) in lesions ≥ 4 cm and in 62cases (75,6%) in lesions < 
4 cm (p 0.25). In the case of clamping the average ischaemia 
time was 24, 5 min (17-30) in lesions ≥ 4 cm and 19,8 min 
(11-29 min) in lesions < 4cm (p 0.0001). Complications (uri-
nary fistula, arteriovenous fistula, conversion, haemoperi-
toneum, ATN and pneumoperitoneum) occurred in 7 cases 
(26,9%) in lesions ≥ 4 cm in 5 cases (6,0%) in lesions < 4 
cm (p 0.007). The difference between pre and post operative 
creatinine was 0,1 mg/dL in lesions ≥ 4 cm and 0,02 mg/dL 
in lesions < 4cm (p 0.01). The average hospital stay was 4,19 
days (2-13 days) in lesions ≥ 4 cm and 3,12 days (1-9 days) 
in lesions <4cm (p0.007). No cases of local recurrence or sys-
temic metastasis were found to date.

Conclusions: LPN in lesions ≥ 4 cm, has similar cancer con-
trol to lesions <4cm, but has a higher morbidity, higher inci-
dence of complications and days of hospitalization. Surgery 
is more demanding with more bleeding, greater surgical 
time, higher duration of vascular clamping and higher num-
ber of ports.
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 Resumo 

Introdução: A nefrectomia parcial (NP) assume um papel 
importante no tratamento de lesões T1. Com acrescente 
implementação da cirurgia renal laparoscopica tem-se verifi-
cado a uma diminuição no número de pacientes com lesões ≪ 
7 cm tratados por NP relativamente aos doentes tratados por 
nefrectomia radical laparoscopica (NRL). Os autores propõem 
a apresentar os resultados comparativos entre NP e NRL, tendo 
em conta as alterações da função renal observadas em pacien-
tes T1a e T1b.

Material e Métodos: Os dados foram obtidos dos processos clí-
nicos de 41 pacientes submetidos NRL e 65 submetidos a NP. As 
variáveis sexo, idade, tamanho da lesão, tipo de cirurgia, clearen-
ce de creatinina pré-cirurgia (ClCr pré) e pós-cirurgia (pós Coce) 
foram avaliadas. Comparamos ClCr nos dois grupos de pacientes 
com lesões T1a e T1b e em ambos os grupos de cirurgia. A análise 
estatística foi realizada usando o SPSS versão estatísticas 18.

Resultados: A amostra com um total de 106 doentes, 57,7% 
dos quais foram submetidos a NP e 42,3% a NRL. A idade 
média dos doentes foi de 60, 0±14,67 anos, variando de 20 a 
87 anos. Não houve diferencas significativas (Mann-Whitney, p 
= 0,250) na idade entre os grupos T1a (59.0±14.40 anos) e T1b 
(62.6±15.27 anos). Os doentes com lesões T1b foram sobretu-
do submetidos a NRL (73,7%), relativamente aos doentes com 
lesões T1a (22,0%) (χ2, p <0,001, OR = 9,908 [3,836, 25,589]). 
Existem diferencas significativas entre a ClCr pré e pós ClCr 
(teste de Wilcoxon) para doentes tratados por NRL tanto para 
T1a (p = 0,005) como T1b (p <0,001), tal como para os doen-
tes com lesões T1a submetidos a NP (p <0,001). A diminuicão 
da ClCr em doentes submetidos a NRL e de 33.1±40.80 mL / 
min para T1a e 21,3± 29,51 mL / min para os doentes T1b. Nos 
doentes submetidos a NP, a diminuição da clearance de crea-
tinina foi de 21,8±36,11 mL / min para o grupo T1a e 16,3± 
55,18 mL / min para o grupo T1b. Comparando pré e pós ClCr 
nos grupos T1a e T1b, entre as diferentes abordagens cirúrgi-
cas (NP e NRL), não foram observadas diferencas significativas 
(Mann-Whitney, p = 0,176 para T1a, p = 0,059 para T1b).

Conclusões: Os nossos resultados permitem concluir que a 
nefrectomia radical laparoscopica tem sido a escolha preferencial 
para lesões T1b. Existe diferenca significativa na variacão da fun-
cão renal nos indivíduos submetidos quer a nefrectomia parcial, 
quer a nefrectomia radical laparoscopica. Embora a diferenca de 
ClCr entre grupos não permita atribuir um significado estatístico, 
e possível verificar que a diminuição média da ClCr e superior 
nos indivíduos submetidos a nefrectomia radical laparoscopica 
para cada um dos grupos (T1a e T1b).

 Abstract 

Introduction: Partial Nephrectomy (PN) assumes an impor-
tant task in the treatment of T1 lesions. With the growing 
implementation of laparoscopic renal surgery we are wit-
nessing a decrease in the number of patients with lesions 
≪7 cm treated by PN over laparoscopic radical nephrecto-
my (LRN). The authors propose to present the comparative 
results between PN and LRN, taking into account renal func-
tion outcomes in T1a and T1b patients.

Material and Methods: Data was obtained from clinical 
records of 41 patients undergoing LRN and 65 undergo-
ing PN. The variables sex, age, lesion size, type of surgery, 
creatinine clearance pre- (CrCl pre) and post-surgery (CrCl 
post) were collected. We compared CrCl in the two groups 
of patients with T1a and T1b lesions and in both groups of 
surgery. Statistical analysis was performed using PASW sta-
tistics version 18.

Results: The sample had a total of 106 patients, 57.7% of 
which underwent PN and 42.3% RLN. Age was 60.0±14.67 
years, varying from 20 to 87 years. There were no significant 
differences (Mann- Whitney, p=0.250) in age between T1a 
(59.0±14.40 years) and T1b (62.6±15.27 years) groups. T1b 
lesions were more submitted to LRN (73.7%) than T1a lesions 
(22.0%) (Chi-Square, p<0.001, OR = 9.908 [3.836, 25.589]). 
There are significant differences between CrCl pre and CrCl 
post (Wilcoxon test) for patients treated with in RLN for both 
T1a (p=0.005) and T1b (p<0.001) groups, as well as for 
T1a patients treated with PN (p <0.001). CrCl decrease in 
RLN is 33.1±40.80 mL/min for T1a patients and 21.3±29.51 
mL/min for T1b patients. For patients submitted to PN, the 
decrease in CrCl was 21.8±36.11 mL/min for T1a group and 
16.3±55.18 mL/min for T1b group. Comparing CrCl pre and 
CrCl post in the T1a and T1b groups (regardless of the type 
of surgery), no significant differences were observed (Mann-
Whitney; p=0,176 for T1a; p = 0.059 for T1b).

Conclusions: Our results suggest that LRN has been the pre-
ferred choice for T1b lesions. There is a significant difference 
in renal function in patients undergoing either PN or LRN. 
Although the difference in CrCl between groups does not 
allow to assign a statistical significance, is possible to verify 
that the average decrease of CrCl is higher in patients under-
going laparoscopic radical nephrectomy for each group (T1a 
and T1b).
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 Resumo 

Objectivos: O factor angiogénico endoglina (ENG) é um co-recep-
tor para os membros da superfamília TGF-β, com actuação conhe-
cida na angiogénese. No cancro da próstata (CaP) o aumento de 
imunoexpressão da ENG está associado à agressividade tumoral 
medida pelo Gleason combinado na biópsia, ao estádio clínico e 
à sobrevida específica. Níveis urinários elevados de ENG estão 
associados ao diagnóstico de CaP, e níveis sanguíneos de ENG ele-
vados em casos tratados com prostatectomia radical (PR) relacio-
naram-se com factores de mau prognóstico. Decidimos estudar a 
ENG no soro de candidatos a biópsia prostática, e relacionar os 
níveis com os diferentes diagnósticos anatomopatológicos, e com 
factores conhecidos de progressão do CaP.

Material e Métodos: 233 homens não previamente tratados 
foram sugeitos a rastreio de CaP com biópsia prostática tranrec-
tal eco-guiada. A distribuição do diagnóstico anatomo-patológico 
revelou: HBP 16.7%; prostatite 35.2%; CaP 48.1%. Os CaP foram 
sugeitos à classificação de Gleason combinado, e alocados para 
realizarem estádio clínico, e inclusão em grupos de recorrência/
progressão clínica de D’AMICO. Foi colhido sangue periférico 
em jejum préviamente à biópsia, para doseamento de marca-
dores tumorais, e de anticorpo monoclonal human endoglin/
CD105 (mab DNDG 00; 100% detectável, mediana no soro da 
ENG 3.96 (variando entre 2.54 e 7.06) ng/ml), da Quantikine 
TM/RD Systems (ELISA). Análise Estatística: As proporções 
foram comparadas pelo teste Chi2; o teste de Kruskal-Wallis foi 
usado para as variáveis quantitativas. A relação entre a ENG e o 
CaP (cancro versus HBP ou prostatite) foi analisada através da 
“odds ratio” (OR, 95% CI) ajustada para a idade.

Resultados: Os doentes com CaP apresentaram níveis significa-
tivamente mais elevados de PSAt (p< 0.001) e de ENG no soro 
(p<0.001), mesmo considerando análise entre tercis de ENG 
(p<0.001), quando comparados com HBP e prostatite. O PSAl foi 
significativamnte mais elevado nos casos de prostatite (p=0.033). 
Não se detectaram diferenças entre os grupos de diagnóstico para 
a idade, a razão l/t PSA e a testosterona total. Todos os casos apre-
sentaram ENG detectável, com média bem superior à dos testes 
comerciais, para todos os grupos de diagnóstico. Entre os casos 
de CaP não se encontrou qualquer associação entre a ENG e os 
diferentes grupos de recorrência/progressão clínica. A OR para a 
associação entre a ENG e o CaP (cancro versus HBP ou prostatite) 
foi de 2,50 (95%CI: 1,26-4,95) para a comparação 2º versus 1º ter-
cil de ENG sérico, e 4,75 (95%CI: 2,32-9,72) para a comparação 
3º versus 1º tercil de ENG sérico, independentemente do tPSA.

Conclusões: Nesta população de candidatos a biópsia prostática, 
os valores elevados de ENG (receptor solúvel circulante da família 

TGF-β) representam alto risco de diagnóstico actual de CaP, inde-
pendentemente do PSAt. Esta é a 1ª vez que a ENG circulante 
pode ser considerada marcador de CaP. Entretanto não encontra-
mos qualquer valor da ENG no estadiamento clínico do CaP.

 Abstract 

Objectives: The angiogenic factor endoglin (ENG) is a co-
receptor for the TGF-β superfamily, with effective role on angio-
genesis. ENG increased expression in prostate cancer (PCa) is 
associated to biopsy Gleason score, clinical staging and PCa 
survival. ENG elevated urine levels are associated with PCa 
diagnose, and higher ENG circulating levels are associated to 
RP adverse pathologic features. We decided to study serum ENG 
in candidates to PCa biopsy screening and correlate levels to 
final pathology diagnosis and PCa progression risk factors.

Material and Methods: 233 untreated patients were screened 
for PCa with TRU prostate biopsy. Distribution of pathology 
was: BPH 16.7%; prostatitis 35.2%;  PCa 48.1%. PCa were 
allocated to clinical staging, biopsy Gleason score and clini-
cal D'AMICO progression groups. Blood was collected previ-
ously to biopsy for tumor markers, and monoclonal antibody 
human endoglin/CD105 (mab DNDG 00; 100% detectable, 
mean serum ENG 3.96 (ranging 2.54-7.06) ng/ml), from 
Quantikine TM/RD Systems (ELISA). Statistic Analysis: 
Proportions were compared with Chi2 test; Kruskal-Wallis 
test was used for quantitative variables. The relation 
between ENG and PCa (cancer versus BPH or prostatitis) 
was accessed through age-adjusted odds ratio (OR, 95% CI).

Results: Patients with PCa presented with significant higher 
values of tPSA (p< 0.001) and serum ENG (p<0.001), even 
considering analysis with tertiles (p<0.001), comparing to BPH 
and prostatitis. fPSA was significantly higher for prostatitis 
(p=0.033). No differences among groups were found for age, f/
tPSA ratio and tTestosterone. Among PCa cases no significant 
association was found between ENG and different clinical pro-
gression risk groups. The OR for the association between ENG 
and malignant disease (PCa vs. BPH or prostatitis) was 2.50 
(95%CI: 1.26-4.95) for the 2nd versus 1st third of serum ENG 
and 4.75 (95%CI: 2.32-9.72) for the 3rd versus 1st third, inde-
pendently from total PSA.

Conclusions: In this population of PCa biopsy screening 
candidates, the soluble circulating TGF-β receptor ENG high 
values represent high risk of actual PCa diagnosis, indepen-
dently from tPSA. This is the first time that circulating ENG is 
considered a marker of cancer disease. Meanwhile we found 
no role for ENG in clinical PCa staging. 
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 Resumo 

Objectivos: Sucessivos avanços no rastreio e diagnóstico do 
cancro da prostata (CaP) ao longo do tempo mudaram o panora-
ma incidente em vários países ocidentais. Independentemente 
da melhoria nos padrões de tratamento e progressiva migração 
de estádios na direcção da doença localizada, uma propor-
ção significativa de CaP ainda é cancro agressivo e incurável. 
Descrevemos a tendência epidemiológica do CaP diagnostica-
do e tratado em duas unidades hospitalares diferentes mas per-
tencentes à mesma área geográfica, ao longo de 50 anos.

Material e Métodos: Entre I-1961 and XII-2010, uma popula-
ção consecutiva de 3411 homens apresentou diagnóstico de 
CaP em duas unidades hospitalares diferentes, implantadas na 
cidade do Porto, e drenando áreas geográficas similares, sendo 
uma hospital académico e comunitário, outra hospital priva-
do e convencionado com seguros de saúde. A base de dados 
incorporou os dados de forma retrospectiva para o período 
[1961-1990] era pré-PSA, e de forma prospectiva para o perí-
odo [1991-2010]. Os exames anatomopatológicos para [1961-
1990] foram exaustivamente revistos por um dos autores. A 
recolha de dados envolveu informação sobre a idade, métodos 
de diagnóstico, marcadores tumorais basais, exame anatomo-
patológico e Gleason combinado no material de diagnóstico, 
cTNM, tipo de tratamento primário oferecido, e para os casos 
sugeitos a prostatectomia radical (PR) o pTNM e Gleason com-
binado da peça operatória. Análise Estatística: aplicada apenas 
aos casos de adenocarcinoma (n=3394); os períodos de tempo 
considerados para análise comparativa foram [1961-1990], e 
períodos quinquenais para os anos [1991-2010]; proporções 
foram comparadas usando o Chi2 test; o teste Kruskal-Wallis 
foi usado para as variáveis quantitativas.

Resultados: Para o periodo de estudo verificou-se um aumento 
constante de casos incidentes, com 30,3% diagnosticados em 
[2006-2010]. A mediana de idade apenas desceu de 70 anos na 
era pre-PSA para 68 anos no período [2006-2010]. Só 15,3% 
dos casos foram diagnosticados abaixo dos 60 anos, e nestes 
a proporção de casos incidentes apresentou um aumento de 
2%/período de 5 anos, até atingir os 19,0% para [2006-2010]. 
A forma de diagnóstico por biópsia aumentou de 29,3% na 
era pré-PSA para 96,7% em [2006-1010]. A mediana do tPSA 
diminuiu de 27,8 ng/ml em [1991-1995] para 8,3 ng/ml em 
[2006-2010]. Os CaP Gleason 8-10 no diagnóstico reduzi-
ram de 44,2% em [<1990] para 25% a partir de [2001-2005] 
(p<0.001). O CaP.M1 diminuiu de 64,4% em [<1990] para 9.6% 
em [2005-2010] (p<0.001); e a dos CaP.cT≥3N0M0 diminuiu de 

17,4% em [1991-1995] para 6,1% em [2005-2010] (p<0.001). 
Verificou-se um aumento de tratamentos por PR de 27,1% em 
[1991-1995] para 45% a partir de [1996-2000] (p<0.001), e um 
aumento continuo de radioterapia radical atingindo os 38,8% 
em [2005-2010] (p<0.001). Os CaP. pT≥3N0M0 apenas dimi-
nuiram de 39,4% em [1991-1995] para 31.5% em [2005-2010]  
(p<0.013).

Conclusões: A análise revelou aumento constante de CaP inci-
dente, mediana de idade de diagnóstico alta (68 anos) e cer-
ca de 25% CaP histológicamente agressivos (G 8-10), redução 
constante de diagnóstico de CaP.cT≥3N0M0, e CaP.M1 inciden-
te não alterado nos últimos 10 anos. No campo das terapêu-
ticas radicais há estabilização da taxa de PR nos últimos 15 
anos, e aumento contínuo na taxa de da radioterapia radical.

 Abstract 

Objectives: Progressive advances in biochemical prostate 
cancer (PCa) screening have changed PCa panorama in 
western world. Irrespective improvement in patient care and 
progressive stage migration to localized disease, significant 
proportion of cases still present with aggressive and incur-
able disease. We describe epidemiologic trends in prostate 
cancer along a 50 year period for patients diagnosed and 
treated in two hospital units.

Methods: 3394 men with PCa were diagnosed in two hospi-
tal units during 50 years [1961-2010]. From the same geo-
graphic area, one is community and academic hospital, other 
is private and/or insurance hospital. Database incorporated 
cases from both, retrospectively from [1961-1990], and pro-
spectively for [1991-2010]. Archive PCa pathology [<1990] 
was exhaustively review by one pathologist. Collection data 
involved patient age, diagnostic procedure, tPSA, pathology 
diagnosis, Gleason score, staging, and primary treatment. 
Statistical analysis compared the following time periods: 
pre-PSA era [< 1990], and 5 year periods from [1991-2010]. 
Proportions were compared with Chi2 test; Kruskal-Wallis 
test was used for quantitative variables.

Results: Increased incident PCa was constantly observed; 
with actual median age beeing 68 years, with 15.3% patients 
diagnosed below 60 years. Diagnostic PCa with biopsy  
increased from 29.3%  to 96.7%, and mean tPSA decreased 
from 27.8 ng/ml to 8.3 ng/ml. Diagnosis Gleason score 8-10 
decreased from 44.2% for [<1990] to 25% for [2001-2010] 
(p<0.001). Proportion of metastatic PCa decreased from 
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Conclusions: The analysis for the 50 years period reveals a 
constant increase in PCa diagnosis, still presenting with high 
mean age and high proportion (25%) of histology aggressive 
cases, regarding continuous decreasing of non-localized new 
PCa cases. Meanwhile proportion of metastatic cancers of 
10% stays unaltered for the last 10 years. Among RP patients, 
proportion stabilized for the last 15 years and presented very 
slow down rate of locally advanced PCa incidence, while 
radical radiotherapy candidates increases continuously. 

64.4% to 9.6%; and locally advanced PCa decreased from 
17.4% to 6.1% (p<0.001).  RP treatment increased from 27.1% 
for [1991-1995] to 45% for [1996-2010], and radical radio-
therapy increased continuously, reached 28.8% for [2005-
2010]. RP locally advanced disease decreased from 39.4% for 
the [1991-1995] to 31.5% for [2005-2010] (p<0.013).

 Resumo 

Introdução e Objectivos: O carcinoma da próstata constitui 
atualmente um grande desafio devido à sua elevada incidên-
cia. A técnica da prostatectomia radical tem sofrido enorme 
evolução, mantendo-se a opção de tratamento major para os 
homens com potencial de cura e expectativa de vida superior 
a 10 anos. Este trabalho aborda a problemática questão das 
margens cirúrgicas positivas (MCP), procurando determinar o 
seu impacto na recidiva bioquímica (RB) e os fatores de risco 
associados à sua presença. Pretende-se igualmente esclarecer 
quais os factores implicados na RB na ausência de MCP.

Material e Métodos: Realizou-se a consulta de 171 processos 
clínicos referentes aos doentes operados entre Janeiro de 2000 
e Dezembro de 2005 (6 anos). A amostra foi avaliada quanto 
aos dados clínicos do doente, tumor e evolução. A idade média 
foi de 64,44 anos (46-76). O PSA médio foi de 11,88 ng/ml 
(1,4 – 42,3). No estadiamento clínico (EC), 67,8% eram cT1 e 
32,2% cT2. O Score Gleason da biópsia (SG) dividiu-se entre ≤ 
6 (66,1%), igual a 7 (21,1%), entre 8-10 (12,3%). O estadiamento 
patológico (EP) foi pTO em 2 casos (1,2%), pT2 em 86 (50,3%), 
pT3a em 62 (36,3%), pT3b em 22 (12,9%) e 1 caso pT4 (0,6%). 
O SG do espécimen foi ≤ 6 em 39,2%, igual a 7 em 40,9% e entre 
8-10 em 19,3%. A definição de RB utilizada correspondeu ao 
valor de PSA ≥ 0,2 ng/ml. Na avaliação de risco relativo (Odds 
Ratio-OR) e intervalos de confiança (IC) dos fatores de risco 
associados à RB e às MCP, foi aplicada a regressão logística uni-
variada, considerando um nível de significância (α) de 5%.

Resultados: Verificaram-se MCP em 46 espécimens (26,9%); 
28 (60,9%) apresentaram MCP únicas e 18 (39,1%) MCP múl-
tiplas (≥2). A RB ocorreu em 57 doentes (33,3%), com um 
tempo médio após a cirurgia de 23,47 meses (3-72) – 26 doen-
tes tinham MCP e 31 não apresentavam MCP. Obtiveram-se 

resultados significativamente estatísticos para o aquecimento 
de RB nas variáveis PSA, EP e MCP. Constatou-se que o risco 
quadruplica nos doentes com MCP (OR= 3,94 95% IC [1,94-
8,02], p‹0,0001), triplica nos doentes com MCP únicas (n=28) 
(OR=3,03 95% IC [1,30 – 7,06], p=0,01) e passa a 6x supe-
rior em doentes com MCP múltiplas (N=12) (OR=6,06 95% IC 
[2,10 – 17,52], p=0,001). Quanto aos fatores que influenciam a 
presença de MCP, apenas o EP ≥ pT3a obteve significado esta-
tístico, estando associado a um risco 7x maior que os esta-
dios inferiores (OR= 6,76 95% IC [3,12 – 14,67], p‹0,0001). 
Nos doentes com RB mas sem MCP (54,38%), as variáveis que 
mostraram ter significado estatístico foram o PSA inicial ›10, 
com um risco 2,5x superior (OR= 2,52 95% IC [1,10 – 5,78], 
p=0,029) e o SG ≥ 8 com risco quase 4x superior relativamen-
te aos doentes com SG ≤6 (OR= 3,77 95% IC [1,16 – 12,21], 
P=0,027).

Conclusões: A análise estatística do risco concluiu que a pre-
sença de MCP é fortemente influenciada pelo EP ≥ pT3a e que 
a presença de MCP e o seu número aumentam significativa-
mente o risco de RB em comparação com os outros fatores. Na 
ausência de MCP, os fatores que parecem ser determinantes 
e com maior impacto na RB são o PSA inicial › 10 e o SG do 
espécimen ≥ 8.

 Abstract 

Introduction and Objectives: The prostate cancer is cur-
rently a major challenge due to its high incidence. Radical 
prostatectomy technique has undergone tremendous devel-
opment, keeping the major option of treatment for men with 
potential cure and life expectancy exceeding 10 years. This 
paper addresses the contentious issue of positive surgical 
margins (PSM), seeking to determine the risk factors associ-
ated with their presence and what its impact (BR). It is also 

59. C176 - Impacto das imagens cirúrgicas positivas  
na recidiva bioquímica após prostatectomia radical retropúbica (PRR) 

– Hospital Prof. Doutor Fernando Pessoa

Impact of positive surgical margins on biochemical relapse after radical retropubic 
prostatectomy (RRP) – Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Autores:
Pedro Bargão Santos1, Bruno Graça2, Miguel Lourenço2, Manuel Ferreira Coelho2, Fernando Ribeiro3,  

Júlio Fonseca3, A. Pepe Cardoso3, João Varregoso3, Fernando Ferrito4, Carrasquinho Gomes5

Instituições:
1Interno de Urologia, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Amadora; 

2Assistente Hospitalar, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Amadora; 
3Assistente Hospitalar Graduado, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Amadora; 

4Chefe de Serviço, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Amadora; 
5Director de Serviço, Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Amadora.

www.apurologia.pt



Comunicações Orais

76

and 31 had not. We obtained statistical significant results 
for BR in the variable PSA, PS and PSM. It was found that 
the risk of BR quadruples in patients with PSM (OR= 3,94 
95% CI [1,94-8,02], p‹0,0001), triples in single PSM (n=28) 
(OR=3,03 95% CI [1,30 – 7,06], p=0,01) and is 6 times higher 
in patients with multiple PSM (n=12) (OR=6,06 95% CI [2,10 
– 17,52], p=0,001). Regarding factors that influence the pres-
ence of PSM, only EP ≥ pT3a reach statistical significance, 
being linked to a 7 times higher risk that the lower stages 
(OR= 6,76 95% IC [3,12 – 14,67], p‹0,0001). In patients with 
BR but without PSM (54,38%), the variables that showed sta-
tistical significance were the initial PSA ›10, with a 2,5 times 
higher risk (OR= 2,52 95% IC [1,10 – 5,78], p=0,029) and 
Pathological Gleason Score ≥ 8 with a risk nearly 4 times 
higher than in Pathological Gleason Score ≤ 6 (OR= 3,77 95% 
IC [1,16 – 12,21], P=0,027).

Conclusions: The statistical risk analysis concluded that the 
presence of PSM in RRP in strongly influenced by EP ≥ pT3a 
and that the presence of PSM and their number increase signif-
icantly the risk of RB compared to other factors. In the absence 
of PSM, the factors that seem to be crucial and with greater 
impact on BR are the initial PSA › 10 and Pathological Gleason 
Score ≥8. 

intended to clarify the factors involved in BR in the absence 
of PSM.

Material and Methods: We conducted a consultation of 171 
medical records from patients operated between January 
2000 and December 2005 (6 years). The sample was evaluat-
ed concerning clinical patients data, tumor and tumor devel-
opment. The mean age was 64,44 years (46-76). The mean 
PSA was 11,88 ng/ml (1,4 – 42,3). Clinical Staging (CS) was 
67,8% CT1 and 32,2% CT2. The Gleason Score of biopsy (GS) 
was divided between ≤ 6 (66,1%), equal to 7 (21,1%), and 
8-10 (12,3%). The Pathological Stage (PS) was pT0 in 2 cases 
(1,2%), Pt2 in 86 (50,3%), pT3a in 62 (36,3%), pT3b in 22 
(12,9%) and pT4 in 2 case (0,6%). Pathological Gleason Score 
was ≤6 in 39,2% equal to 7 in 40,9% and 8-10 in 19,3%. The 
definition of RB was the value of PSA ≥ 0,2 ng/ml. Adjusted 
Odds Ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) were 
estimated through univariate logistic regression to assess 
risk factors.

Results: There were PSM in 46 specimens (26,9%), 28 
(60,9%) had single PSM and 18 (39,1%) multiple PSM (≥2). 
BR occurred in 57 patients (33,3%), with an average time 
after surgery of 23,47 months (3-72) – 26 patients had PSM 
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