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Conflitos de interesse
Palestrante: GSK®, Merck®, Roche®, Gedeon Richter®, Bayer®, Seegene®
Cargos em sociedades:
• Secretário geral da International Society for the Study of Vulvovaginal Diseases (ISSVD)
• Responsável pelo Vaginitis and microbiome committee
• Co-responsável pelo Cosmetic Committee
• Membro do Terminology Committee
• Membro da direcção da Sociedade Portuguesa de Ginecologia
Projectos de investigação:
• Investigador do projecto de validação do Allplex™ Vaginitis Screening Test (Seegene®)

James Lind
Séc. XVIII
Os LASERs são usados
na medicina há muitos
anos, inclusivamente em
Ginecologia!

Nós é que sabemos
se são seguros e
eficazes, porque
nós é que os
usamos!

A angry mob of villagers protesting outside the house of a doctor
Thomas Rowlandson

Há imensos
estudos
científicos!

•

Atrofia vaginal/vaginite atrófica vs. “síndrome
genitourinária da menopausa” (2014)

•

“Síndrome da laxidão vaginal”

Conceitos sobretudo comerciais!
•

Hormonofobia

• Erel C.T. (2019) Current Treatment Modalities for the Genitourinary Syndrome of Menopause. In: Pérez-López F. (eds) Postmenopausal Diseases and Disorders.
Springer, Cham
• Vieira-Baptista P, Marchitelli C, Haefner HK, Pérez-López F. Deconstructing the genitourinary syndrome of menopause. Int Urogynecol J. 2017 May;28(5):675-679

A génese da utilização
Utilização com sucesso na pele
(cicatrizes, pigmentação, rugas)

Normalização colagenogénese/colagenólise
•
•
•

Destruição de feixes desorganizados
Diminuição da espessura e densidade dos feixes
Síntese de feixes mais organizados

Utilização em ginecologia
(tratamento de condilomas, EZT)

•

Utilização para tratamento da atrofia
vaginal/rejuvenescimento (2014)
Mucosa vaginal vs. pele:
• Não queratinizada
• Cilíndrica
• Sujeita a influência hormonal
• pH
• Microbioma

Preti M, Vieira-Baptista P, Digesu GA et al. The Clinical Role of LASER for Vulvar and Vaginal Treatments in Gynecology and Female Urology:
An ICS/ISSVD Best Practice Consensus Document. J Low Genit Tract Dis. 2019 Apr;23(2):151-160

Que evidência existe?
§ Histologia

•

Salvatore S, França K, Lotti T, et al. Early regenerative modifications of human postmenopausal atrophic vaginal mucosa following fractional
CO2 laser treatment. Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2018;6:6

Que evidência existe?
§ Histologia

n=5

•

Salvatore S, Leone Roberti Maggiore U, Athanasiou S, et al. Histological study on the effects of microablative fractional CO2 laser on atrophic
vaginal tissue: an ex vivo study. Menopause [Internet]. 2015;22:845–849

Que evidência existe?
Biópsia antes do tratamento e ao fim de
1 e 2 meses

§ Histologia

•
•

“(…) restoration of the vaginal thick squamous stratified epithelium with a significant
storage of glycogen (…) and a high degree of glycogen-rich shedding cells (…). (…) active
fibroblasts synthesized new components of the extracellular matrix including collagen
and ground substance (extrafibrillar matrix) molecules. (…), newly-formed papillae of
connective tissue indented in the epithelium and typical blood capillaries penetrating
inside the papillae, were also observed.”

Consistente com reparação (≈líquen simples crónico) ou cicatrização de uma
queimadura:
• Escassez de capilares
• Aumento da celularidade do tecido conjuntivo

Zerbinati N, Serati M, Origoni M, et al. Microscopic and ultrastructural modifications of postmenopausal atrophic vaginalmucosa after fractional carbon dioxide
laser treatment. Lasers Med Sci. 2015;30:429–436
Preti M, Vieira-Baptista P, Digesu GA et al. The Clinical Role of LASER for Vulvar and Vaginal Treatments in Gynecology and Female Urology: An ICS/ISSVD Best
Practice Consensus Document. J Low Genit Tract Dis. 2019 Apr;23(2):151-160

Que evidência existe?
§ Estudos em modelos animais

2018
•

Kwon TR, Kim JH, Seok J et al. Fractional CO2 laser treatment for vaginal laxity: A preclinical study. Lasers Surg Med. 2018 Sep;50(9):940-947

Que evidência existe?
§ Ensaios clínicos (até Junho 2018):
• 24 ensaios avaliando a eficácia na atrofia vaginal/”SGUM”
• Em 2 avaliada a mesma população...
• Er:YAG ou CO2, ablativo/micro-ablativo, fraccionado

•
•
•

•

20 séries de casos, sem grupo de controlo
3 estudos prospectivos, caso-controlo (estradiol/lubrificante)
1 estudo randomizado, caso-controlo (estriol/placebo)

Preti M, Vieira-Baptista P, Digesu GA et al. The Clinical Role of LASER for Vulvar and Vaginal Treatments in Gynecology and Female Urology:
An ICS/ISSVD Best Practice Consensus Document. J Low Genit Tract Dis. 2019 Apr;23(2):151-160

Que evidência existe?
• Incoerência dos desfechos avaliados
•
•

Subjectivos, não validados
Objectivos, validados

Qualidade de vida
Estado de saúde
Biópsias vaginais
Citologia (VMI)
pH
…

• Ausência de grupo de controlo
Estudos

- Limitações -

• Amostras pequenas
• Tempos de seguimento curtos

<12 meses em 21 estudos

• Conflitos de interesse não declarados
• Complicações não referidas
•

Preti M, Vieira-Baptista P, Digesu GA et al. The Clinical Role of LASER for Vulvar and Vaginal Treatments in Gynecology and Female Urology:
An ICS/ISSVD Best Practice Consensus Document. J Low Genit Tract Dis. 2019 Apr;23(2):151-160

Que evidência existe?

VHI

• Cruz VL, Steiner ML, Pompei LM, et al. Randomized, double- blind, placebo-controlled clinical trial for evaluating the efficacy of fractional CO2
laser compared with topical estriol in the treatment of vaginal atrophy in postmenopausal women. Meno- pause. [Internet]. 2018;25:21–28

Que evidência existe?
Globalmente, os estudos demonstram:
• Melhoria da função sexual
• Melhoria do trofismo vaginal
• Ausência de complicações

Estudos de
baixa qualidade

Setembro 2019: estudo multicêntrico, randomizado, LASER (30) vs. estrogénios (32):
• Melhoria de sintomas e FSFI semelhantes aos 6 meses
• Taxa de satisfação idêntica aos 6 meses

•

Paraiso MFR, Ferrando CA, Sokol ER et al. A randomized clinical trial comparing vaginal laser therapy to vaginal estrogen therapy in women
with genitourinary syndrome of menopause: The VeLVET Trial. Menopause. 2019 Sep 30

Que evidência existe?
Procedimento isento de riscos?
•
•
•
•

“Case 1 is a 65-year-old woman with GSM and moderate vaginal
stenosis who had two vaginal wall lacerations after resumption of
intercourse.
Case 2 is a 61-year-old woman who had persistent dyspareunia
following vaginal laser treatments.
Case 3 is a 68-year-old woman who reported worsening dyspareunia
and had a fibrous band mid vagina that impinged on the canal.
Case 4 is a 55-year-old woman who complained of dyspareunia and
insertional pain, after her laser.”

E a longo prazo?

• Gordon C, Gonzales S, Krychman ML. Rethinking the techno vagina: a case series of patient complications following vaginal laser treatment
for atrophy. Menopause. 2019 Apr;26(4):423-427

Uso específico vs. generalizado
§ Aprender com os erros do passado…

• Uso sistemático vs. casos “especiais”
• Uso por “qualquer um” vs. “peritos”

Patologia vulvovaginal
Uroginecologia
Sexologia
…

Digesu A, Vieira-Baptista P, Taylor V, Stockdale C, Preti M. Response letter to comments related to “The clinical role of LASER for vulvar and vaginal treatments in
gynecology and female urology: An ICS/ISSVD best practice consensus document” (aceite no Neurourology and Urodynamics, a 6 de Novembro 2019)

Complicações potenciais…
•

Fibrose
• Estenose
• Planos de dissecção no futuro

•

Dano de estruturas adjacentes
• Bexiga
• Uretra
• Recto
• Vasos
• Nervos

•

Infecção por HPV?
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Digesu A, Vieira-Baptista P, Taylor V, Stockdale C, Preti M. Response letter to comments related to “The clinical role of LASER for vulvar and vaginal treatments in
gynecology and female urology: An ICS/ISSVD best practice consensus document” (aceite no Neurourology and Urodynamics, a 6 de Novembro 2019)

Outras (novas) indicações
•
•
•
•
•
•

•

Incontinência urinária
Prolapsos de órgãos pélvicos
“Síndrome da laxidão vaginal”
Vulvodinia
Líquen escleroso
...

Ausência de evidência!

Preti M, Vieira-Baptista P, Digesu GA et al. The Clinical Role of LASER for Vulvar and Vaginal Treatments in Gynecology and Female Urology:
An ICS/ISSVD Best Practice Consensus Document. J Low Genit Tract Dis. 2019 Apr;23(2):151-160

Porquê a necessidade de estudos randomizados?
• 67,7% do efeito terapêutico em mulheres com disfunção sexual é atribuível ao placebo
• Motivação das mulheres que procuram este tipo de tratamentos
• Quebra do ciclo…
• Desenho do estudo e recrutamentos de doentes é fácil!

Estudos em modelos animais?

•

Weinberger JM, Houman J, Caron AT, et al. Female sexual dysfunction and the placebo effect. Obstet Gynecol [Internet]. 2018;132:453–458

"A que novos desastres determinas
De levar estes reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas
Debaixo dalgum nome preminente?
Que promessas de reinos, e de minas
D'ouro, que lhe farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás? que histórias?
Que triunfos, que palmas, que vitórias?
Lusíadas, canto IV, estância 97
O Velho do Restelo (1904), Columbano Bordalo Pinheiro

