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A abordagem das disfunções sexuais na pessoa portadora do vírus da imunodeficiência humana (VIH) e o seu 
legítimo desejo de parentalidade foram tópicos em discussão nos 5.os Encontros de Andrologia. Esta reunião 
científica, que decorreu em Lisboa, no dia 2 de outubro passado, contou com a intervenção de especialistas 
de diferentes áreas, dando provas de que a multidisciplinaridade é fundamental para ajudar estes doentes na 
plena vivência da sua sexualidade Pág.10

desmistificar a sexualidade  
dos doentes com ViH

ALGUNS INTERVENIENTES (da esq. para a dta.): Dr. Pepe Cardoso (presidente da SPA), Dr.ª Maria Eugénia Saraiva (presidente da Liga Portuguesa Contra a 
Sida), Dr. Rafael Prieto (presidente da Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva), Prof.ª Sandra Vilarinho (presidente da Sociedade 
Portuguesa de Sexologia Clínica) e Dr. Fortunato Barros (coordenador dos 5.os Encontros de Andrologia)

 PReSideNte dA eSSM eM eNtReviStA 
 O Dr. David Ralph afirma que tornar a Medi- 

 cina Sexual numa especialidade autónoma   
 na Europa é um grande objetivo da European  

 Society for Sexual Medicine (ESSM), à qual 
 preside desde março de 2014 Pág.6
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SPA como fiel da 
interdisciplinaridade  
da medicina sexual

A saúde sexual é um direito fun-
damental e a sua promoção é 
obrigação de todos. Deve haver 

políticas públicas para a sua proteção, 
que permitam o acesso aos serviços es-
pecializados e aos tratamentos de forma 
justa e ao alcance de todos.

A preocupação com a sexualidade vem 
dos finais do século XVIII. Teve momentos 
de arrefecimento e mesmo de censura, mas 
hoje está presente em todas as idades, se-
xos e níveis socioeconómicos. A educação 
sexual, a investigação científica e a forma-
ção profissional, enquadrada ou não em so-
ciedades e associações médicas, tornaram 
este tema cada vez mais atual e incandes-
cente. A sexualidade é muito abrangente 
e não passa só pela identificação das dis-
funções. Muitas são as disciplinas que lidam 
com o sexo e com a reprodução e todas 
elas estão em franca ascensão. 

Assim, para que haja uma sociedade 
sexualmente saudável, é exigível uma 
abordagem holística dos doentes. A 
interdisciplinaridade e a multidiscipli-
naridade devem ser princípios de ouro 
sempre presentes. A Sociedade Portu-
guesa de Andrologia, Medicina Sexual 
e Reprodução (SPA) deve ser cada vez 
mais o fiel, o catalisador, o mediador e o 
impulsionador dessa abordagem. Deve 
aproximar-se ainda mais da comunida-
de, com a realização de campanhas de 
sensibilização, ações de rua e nos órgãos 
de comunicação social. Deve interagir, de 

forma mais intensa e sustentada, com a 
Medicina Geral e Familiar, a Ginecologia e 
a Sexologia Clínica.

A SPA deve também incentivar a reali-
zação de mais eventos científicos com 
temas mais transversais. O testemunho 
desta preocupação foi a realização dos V 
Encontros de Andrologia, no dia 2 de ou-
tubro de 2015, na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, 
com o tema «VIH e a sexualidade», que 
envolveu especialistas das áreas de An-
drologia, Ginecologia, Obstetrícia, Medici-
na Interna, Infeciologia, Biologia, Psicolo-
gia Clínica e Enfermagem.

O intercâmbio entre as sociedades e 
associações nacionais e internacionais 
deve ser uma constante. Permitam-me 
que repita, em forma de editorial, estes 
objetivos e preocupações desta Direção 
da SPA. Contamos com todos os associa-
dos nesta caminhada.

Um bem-haja,
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agenda

18th Congress of the European Society for Sexual Medicine
4 a 6 de fevereiro de 2016 | Madrid, espanha

dR

data Evento local +info.

novembro

10 IV Fórum Internacional sobre Saúde Masculina Cancún, México www.caunet.org

18 a 20 VIII Congreso ASEBIR (Asociación para el Es-
tudío de la Biología de la Reproducción)

San Sebastián,  
Espanha

www.congresoase-
bir.es

19 a 21
XXIV Reunión Bienal de la ALIRH (Asociación 
Latinoamericana de Investigadores en Repro-

ducción Humana)
Lima, Peru alirh-plisser.org

19 a 21 XI Congresso Nacional de Psiquiatria Hotel Tivoli Marina 
Vilamoura www.sppsm.org

19 a 21 X Congresso Nacional da APNUG (Associação 
Portuguesa de Neurourologia e Uroginecologia)

Hotel Eurostars Oásis 
Plaza, Figueira da Foz www.apnug.pt

28 Workshop de Cirurgia Reconstrutiva Urológica Auditório do Centro 
Hospitalar de Leiria www.spandrologia.pt

dezembro

4 a 6 IV Módulo da Academia de Urologia Palace Hotel,  
Monte Real

www.academia.
apurologia.pt

12 a 16 ASCB (American Society for Cell Biology)  
55th Annual Meeting San Diego, EUA www.ascb.org

2016

janeiro

28 a 30 Congresso Português de Endocrinologia 2016 Hotel Vila Galé, 
Coimbra

www.congressopor- 
tuguesdeendocri- 

nologia.com

fevereiro

4 a 6 18th Congress of the European Society 
for Sexual Medicine Madrid, Espanha www.essm- 

congress.org 

abril

1 a 4 Endo 2016 Boston, EUA www.endocrine.org

2 a 5 American Society of Andrology  
41st Annual Conference Nova Orleães, EUA andrologysociety.

org



app auxilia diagnóstico e tratamento 
das doenças sexuais masculinas

Men’s Sexual Medicine é o nome da 
nova aplicação informática (app) 

para smartphones e tablets que ajuda 
no diagnóstico e no tratamento das do-
enças sexuais masculinas. Desenvolvida 
pelo Prof. Nuno Tomada, responsável pela 
Unidade de Medicina Sexual do Serviço 
de Urologia do Centro Hospitalar de São 
João, no Porto, e pelo Dr. Eduardo García-
-Cruz, especialista na mesma área no Hos-
pital Clínic de Barcelona, trata-se de uma 
ferramenta gratuita e destina-se tanto a 
doentes quanto a médicos (versão Pro). 

Os doentes podem responder a um 
questionário anonimamente. Este é anali-
sado com base num algoritmo que ori- 
enta para um diagnóstico e respetivo tra-
tamento. Os utilizadores podem também 
consultar informação relativa aos diversos 
problemas sexuais. «Ambos considerá-
mos que esta seria uma importante fer-
ramenta para combater o problema de 

informação não fidedigna», afirma Nuno 
Tomada. Por outro lado, o urologista sa-
lienta que o acesso anónimo «é de consi-
derável importância, tendo em conta que 
muitos homens não recorrem ao médico 
por vergonha». Na versão Pro, os médicos 
têm à sua disposição instrumentos de tra-
balho para serem utilizados na consulta, 
como informações sobre diversos temas, 
nomeadamente a disfunção erétil, a dimi-
nuição da libido, a ejaculação prematura, os 
sintomas urinários e a curvatura peniana.

Entretanto, o projeto alargou-se a ou-
tros países como Itália, Reino Unido, Tur-
quia ou Alemanha. Nuno Tomada explica 
que «a app em português demorou um 
pouco mais, pois o objetivo era que 
não ficasse limitada a pagamentos, 
como acontece com alguns conteúdo 
das versões disponíveis em outros idio-
mas». «Felizmente, a A. Menarini apoiou 
o projeto em Portugal e os doentes po-

MEN´S SEXUALMEDICINE PRO
DESCARREGUE A APP DE AJUDA NODIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS SEXUAIS MASCULINAS

Esta aplicação foi desenvolvida por alguns dos profissio-

nais europeus com maior especialização e experiência na 

área da Andrologia e Saúde Masculina, como Eduardo 

García-Cruz (Hospital Clinic Barcelona, Espanha), Javier 

Romero (Hospital 12 de Octubre, Madrid, Espanha), 

Nuno Tomada (Centro Hospitalar S João, Porto, Portu-

gal), Ege Can Serefoglu (Bağcılar Training and Research 

Hospital, Istambul, Turquia) e Giulio Garaffa (St Peter’s 

Andrology and Institute of Urology, University College 

London Hospitals, Londres, Reino Unido). Conta ainda 

com o patrocínio científico das Sociedades Portuguesa e 

Espanhola de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução.

CÓDIGO

A PRIMEIRA APLICAÇÃO QUE AJUDA NAS DOENÇAS SEXUAIS MASCULINAS

MEN’S SEXUALMEDICINE PRO

Com o patrocínio de:

Para mais informações,consulte também o site:

Com o apoio de:

A PRIMEIRA 
APLICAÇÃO
QUE AJUDA
NAS DOENÇAS 
SEXUAIS 
MASCULINAS

MEN’S SEXUAL
MEDICINE

A aplicação Men’s Sexual Medicine não pode, em situação 
alguma, substituir a avaliação e orientação médica presencial.
O seu funcionamento baseia-se numa análise sistemática a partir 
da queixa clínica inicial e orienta o utilizador para o diagnóstico e 
tratamento, com base num algoritmo.

NÃO SE AUTOMEDIQUE. 
CONSULTE SEMPRE O SEU MÉDICO 
OU O SEU FARMACÊUTICO. 
A automedicação é geralmente inútil, ou pior, perigosa e deve ser 
evitada, pois envolve muitos riscos (por ex. o risco de usar um 
remédio inadequado ou ineficaz). Mas, acima de tudo, tente 
evitar obter um medicamento na internet em comerciantes não 
autorizados.

É importante notar ainda que muitos dos tratamentos disponíveis 
são medicamentos sujeitos a receita médica e, assim, é preciso 
cuidado com os sítios da internet que vendem esses tratamentos 
sem pedir receita médica, uma vez que podem ser farmácias 
online ilegais que vendem medicamentos contrafeitos.

É importante tomar medicamentos genuínos, em primeiro lugar 
pela sua saúde e bem-estar e também pela sua segurança, uma 
vez que os medicamentos falsificados contêm muitas vezes 
substâncias muito perigosas. Assim, deve tomar sempre medica-
mentos prescritos por um médico e comprados numa farmácia de 
confiança. 

Esta aplicação foi desenvolvida por alguns dos profissionais europeus com 
maior especialização e experiência na área da Andrologia e Saúde Masculina, 
como Eduardo García-Cruz (Hospital Clinic Barcelona, Espanha), Javier 
Romero (Hospital 12 de Octubre, Madrid, Espanha), Nuno Tomada (Centro 
Hospitalar de São João, Porto, Portugal), Ege Can Serefoglu (Bağcılar Training 
and Research Hospital, Istambul, Turquia) e Giulio Garaffa (St Peter’s Androl-
ogy and Institute of Urology, University College London Hospitals, Londres, 
Reino Unido). Conta ainda com o patrocínio científico das Sociedades 
Portuguesa e Espanhola de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução.

Com o patrocínio de:

Para mais informações,
consulte também o site:

Com o apoio de:

dem, através de um código concedido 
pelo seu médico, aceder também gratui-
tamente à área premium, que inclui um 
plano alimentar e de exercício físico.»

A Reunião da Secção de Andrologia e 
Medicina Sexual da Sociedade Cuba-

na de Urologia, que decorreu na cidade 
de Havana, no dia 8 de agosto passado, 
contou com a presença do Prof. Pedro 
vendeira, vice-presidente da SPA. Uma 
participação que surgiu por intermédio 
do convite do presidente daquela Secção, 
Dr. Ramiro Fragas Valdés, e que o repre-
sentante português considerou «bastante 
frutífera».

«Esta reunião permitiu estreitar os la-
ços entre as sociedades portuguesa e 
cubana, abrindo caminho para uma co-
laboração mais profícua no futuro, no-
meadamente em contexto de ações de 
formação e intercâmbio de investigação científica em Urologia e Andrologia, sob 
os auspícios da ANDRO [Asociación Iberoamericana de Sociedades Andrológicas]», 
refere Pedro Vendeira. O também responsável pelo Núcleo de Urologia da Clínica do 
Dragão-Porto teve a seu cargo uma conferência sobre a otimização do tratamento 
da disfunção erétil (DE) com inibidores da fosfodiesterase tipo 5, na qual comentou 
também a sua utilização combinada com alfabloqueadores urosseletivos, como a 
tansulosina, em doentes com sintomas do trato urinário inferior (LUTS, na sigla em 
inglês) associados a hiperplasia benigna da próstata e DE.

SPA representada em reunião da 
Sociedade Cubana de Urologia

Patrocínios 
recentes da SPA

15.as Jornadas de Urologia  em Medi-
cina Familiar | 26 e 27 de março 
de 2015 | Hotel Sana Metropolitan, 
em Lisboa 

Xiii Jornadas  de Urologia do Centro 
Hospitalar do Médio tejo | 17 e 18 de 
abril de 2015 | Hotel dos Templários, 
em Tomar

i Curso de Atualização em Patologia 
Urológica | 8 e 22 de maio e 5, 12 
e 13 de junho de 2015 | Serviço de 
Urologia do Centro Hospitalar do Alto 
Ave, em parceria com o Agrupamento 
de Centros de Saúde de Guimarães 

Curso de Pós-graduação em endo-
crinologia, diabetes e Metabolismo | 
13, 14 e 15 de maio de 2015 | Hotel 
Tryp Aeroporto, Lisboa

Aplicações para smartphone Men’s 
Sexual Medicine e Men’s Sexual 
Medicine Pro | Patrocínio científico 
concedido em conjunto com a ASESA 
(Asociación Española de Andrología, 
Medicina Sexual y Reproductiva) 

PoSTS
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Master em Andrologia Clínica na Fundació Puigvert

Marque na agenda

Portugal candidata-se a organizar
Congresso da ESSM 2018

Portugal está na corrida para acolher, 
na cidade de Lisboa, o 20th Congress 

of the European Society for Sexual Me-
dicine (ESSM), que irá realizar-se em 
2018. A notícia é avançada pelo Dr. Pepe  
Cardoso, presidente da SPA, que subli-
nha a importância que a realização deste 
evento em solo nacional teria para a pro-
jeção da Andrologia portuguesa.

Desde 2014, o Congresso da ESSM 
realiza-se no final de janeiro ou início de 
fevereiro, de quinta-feira a sábado, con-
tando com a participação de entre 1 200 
a 1 400 congressistas de todo o mundo, 
com prevalência da Europa. A concreti-
zar-se, esta será a segunda vez que Por-
tugal recebe a reunião, depois de Lisboa 
ter sido palco da 10.º edição, em 2007.

O XV Congresso de Andrologia, organizado pela SPA, vai ter lugar no Hotel 
Tivoli Carvoeiro, no Algarve, entre os dias 3 e 5 de junho de 2016. Por sua vez, o  

VII Congreso Andro, promovido pela Asociácion Iberoamericana de Sociedades An-
drológicas, vai decorrer no final do ano, de 1 a 4 de dezembro, em Lisboa.

dR

Participe na 
Andrologia Hoje

Tem opiniões, sugestões ou comentá-
rios que queira partilhar nesta revista? 
Se sim, basta escrever-nos para o 
email andrologiahoje.spa@gmail.com. 

Queremos dar espaço de expres-
são aos nossos leitores.  
Por isso, ficamos 
à espera da sua 
colaboração!

Já estão abertas as candidaturas para a terceira edição do Master em 
Andrologia Clínica promovido pelo Serviço de Andrologia da Funda-

ció Puigvert, em Barcelona, com início a 9 de fevereiro de 2016. Anatomia 
e fisiopatologia, reprodução, diagnóstico por imagem e doenças sexual-
mente transmissíveis serão alguns dos tópicos abordados ao longo dos 
dois anos desta formação, que totaliza 70 créditos académicos e tem 
um custo de 8 500 euros. «O master tem como objetivo proporcionar 
as competências adequadas sobre a fisiopatologia do aparelho reprodu-
tor masculino nas diferentes etapas da vida, os meios diagnósticos e de 
classificação e os princípios gerais de tratamento médico e cirúrgico das 
patologias que afetam a reprodução e a sexualidade masculinas», pode 
ler-se na apresentação desta formação. Mais informações no website 
www.fundacio-puigvert.es.

dR
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A abordagem dos 
problemas sexuais na 
Europa é uma lotaria 
com base no código 
postal

As diferenças no financiamento e na mentalidade da 
população dos vários países da Europa são uma das bar-
reiras à afirmação de uma estratégia comum para os  

cuidados de saúde na área da Medicina Sexual. Em entre-
vista, o Dr. David Ralph, presidente da European So-

ciety for Sexual Medicine (ESSM) analisa o modo como 
esta área tem evoluído nos últimos anos e o papel que 

a ESSM tem desempenhado nessa transformação.

Quais as suas expectativas para o 18.º 
Congresso da eSSM, que decorrerá de  
4 a 6 de fevereiro de 2016, em Madrid?
Em 2015, em Copenhaga, tivemos ins-
critos mais de 50 países. As minhas ex-
pectativas para o Congresso de 2016 são 
de que o número de participantes, pro-
venientes de especialidades multidisci-
plinares e de todas as partes do mundo, 
continue a ser elevado. 

A organização funcionará em moldes 
similares aos das edições anteriores, com 
um Comité Local presidido pelo Dr. Juan 
Martínez-Salamanca e pelo Dr. Ignacio 
Moncada, que ajudaram a definir um pro-
grama entusiasmante. A empresa CPO 
Hanser está a organizar o evento, sob di-
reção do Comité Executivo.

Todos os aspetos da Medicina Sexual 
serão cobertos, quer através de palestras 
de oradores convidados, comunicações 
orais e pósteres, quer em mesas-redon-
das sobre os hot topics mais recentes. 
Haverá também demonstrações cirúrgi-
cas e cursos educacionais.

Assumiu a presidência da eSSM 
em março de 2014. Quais as ativida-

des e medidas mais importantes já im-
plementadas e quais as que planeia para 
o futuro?
Estes 20 meses constituíram um perío-
do de consolidação dos nossos esforços 
para continuar com a formação, o ensino 
e a persecução do objetivo de tornar a 
Medicina Sexual uma especialidade au-
tónoma na Europa. A ESSM School of 
Sexual Medicine continua a crescer e 
os participantes do Congresso da ESSM 
2016, que cumpram os requisitos neces-
sários, poderão fazer o exame para qua-
lificação da especialidade. Também es-
tamos a criar centros de excelência, que 
serão reconhecidos pela União Europeia, 
para disponibilizar treino em todas as 
áreas da Medicina Sexual.

A eSSM começou por se chamar euro-
pean Society for impotence Research e 
a designação foi evoluindo até à atual. 
estas sucessivas alterações refletem a 
evolução da própria área?
Sim, apercebemo-nos de que a Medi-
cina Sexual não se resumia à impotên-
cia. Aliás, na maioria das reuniões sobre 
Medicina Sexual, um grande número de 
sessões é dedicado às disfunções sexuais 
femininas e a questões multiculturais e 
do género.  Além disso, estes encontros 
são abertos a especialidades que, não 

integrando propriamente este campo, 
tratam assuntos que se relacionam, de al-
gum modo, com a sexualidade e que são 
ignoradas com frequência.

Como descreve a evolução da Medicina 
Sexual nos últimos anos?
A Medicina Sexual evoluiu e é agora dis-
cutida abertamente em todas as áreas 
– não apenas na Medicina, mas também 
nos media e pelo público. Todos nós sa-
bemos agora que não se trata só de uma 
questão de estilo de vida, mas que pode 
ser um sintoma de uma doença subja-
cente grave, como a patologia cardíaca. 
Também temos a perceção do sofrimen-
to psicológico que estes problemas po-
dem causar e que afeta a vida familiar e 
profissional. A terapia psicossexual tor-
nou-se, por isso, uma parte importante 
das reuniões da ESSM.

Como contribuiu a eSSM para esta evo-
lução da própria Medicina Sexual?
Através da educação, não apenas dos 
utentes, mas também dos governos e das 
especialidades fora da Medicina Sexual. 
Exemplo disso é o impacto do cancro 
na sexualidade: não apenas da doença 
em si, mas também dos efeitos secundá-
rios do tratamento. Atualmente, a ESSM 
participa em congressos de outras áreas 
e especialidades, como Ginecologia, 
Hematologia, contraceção, Oncologia, 

luís garcia

dR
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Sexologia, diabetologia e Cirurgia Geral. 
Divulgar esta informação junto dos mé-
dicos e doentes de outros ramos da Me-
dicina é um dos pilares desta evolução.

Não nos devemos esquecer também 
da investigação, tanto de ciência básica 
como clínica. Sem ela, não melhoraremos 
o nosso conhecimento e a prática clínica, 
pelo que a ESSM estimula a investigação, 
concedendo bolsas anualmente. O obje-
tivo é incitar os investigadores a desen-
volverem ideias novas e entusiasmantes 
que mudem o modo como tratamos os 
doentes.

Como descreve as relações da eSSM 
com as associações e sociedades nacio-
nais?
A ESSM tem quase 30 sociedades afilia-
das na Europa. Consideramos que é im-
portante ensinar e formar a nível local e 
nacional, uma vez que há aspetos cultu-
rais e linguísticos específicos de cada país. 
A ESSM apoia as sociedades nacionais 
suas afiliadas, colaborando nas reuniões 
de cada país, fomentando a participação 
no Congresso europeu e expandindo esta 
área, ao encorajar as pessoas para se en-
volverem nela e, em particular, para obte-
rem qualificação em Medicina Sexual.

Considera que, de um modo geral, as 
disfunções sexuais são abordadas cor-
retamente na europa?
A abordagem dos problemas sexuais na 
Europa é uma lotaria com base no códi-
go postal. Alguns países não financiam o 
tratamento, outros fazem-no a 100%. Al-
guns discutem abertamente as questões 
sexuais, outros são mais reservados.

Obviamente, um dos problemas é a 
dispersão de modelos de sistemas de 
saúde muitos distintos nos diferentes pa-
íses. Na área cirúrgica a que me dedico, 
por exemplo, as prósteses penianas po-
dem custar 15 000 euros num país – ten-
do, por isso, aplicação limitada – e 2 000 
euros noutro, onde são totalmente finan-
ciadas. O mesmo se passa com a medica-
ção. Estas desigualdades precisam de ser 
atenuadas para que possamos ter trata-
mentos comuns para todos.

A Medicina Sexual continua a ser tratada 
como um parente pobre da Medicina?
Tenho convivido com essa ideia ao longo 
de toda a minha carreira, inclusive entre 

colegas do meu próprio departamento. 
Há sempre uma preocupação maior com 
o cancro e outras doenças debilitantes, 
às quais o público e os governos acabam 
por dar prioridade. Esta ideia permane-
cerá sempre, mas sinto que, se conse-
guirmos passar a mensagem de que as 
questões sexuais desempenham um pa-
pel importante no bem-estar e na vida 
familiar de todos nós e que fazem parte 
do leque de doenças sérias, o nosso cam-
po de atuação ganhará maior peso e terá 
uma vida longa.

Que avanços espera nesta área nos pró-
ximos anos?
O progresso em Medicina é contínuo e 
o mesmo se passa na nossa área de atu-
ação específica. A investigação continua 
a evoluir e creio que podemos esperar 
desenvolvimentos, como o novo trata-

 O financiamento 
para a Medicina 

Sexual sempre foi 
limitado, devido 
ao sentimento de 

que esta não é uma 
questão de vida ou 
de morte. É nosso 
papel mostrar que 

estes problemas são 
importantes 

mento da disfunção erétil com ondas de 
choque, novos fármacos para as disfun-
ções sexuais femininas e novas técnicas 
cirúrgicas.

Quais serão as próximas «batalhas» da 
Medicina Sexual?
Os principais desafios passam sempre 
pelo financiamento da investigação e da 
formação. O financiamento a partir de 
governos, fundações e instituições que 
concedem bolsas sempre foi limitado, 
devido ao sentimento de que a Medicina 
Sexual não é uma questão de vida ou de 
morte. É nosso papel mostrar que estes 
problemas são importantes, não apenas 
porque, com frequência, há doenças sub-
jacentes às disfunções sexuais, mas tam-
bém porque o bem-estar emocional de 
todos aqueles que sofrem destas condi-
ções é fundamental. 

dEdiCAção ToTAl à AndrologiA

Além de ser o oitavo presidente da ESSM, com mandato para 2014- 
-2016, David Ralph foi tesoureiro desta Sociedade, presidente da So-
ciedade Britânica de Medicina Sexual e vice-presidente da Associação 
Britânica de Disfunção Sexual, entre outros cargos em diversas insti-
tuições científicas. No âmbito clínico, é urologista nos St. Peter’s Hos-
pitals dos University College London Hospitals desde 1996, tendo ali 
criado uma das maiores unidades de Andrologia da Europa.

Atualmente, David Ralph trabalha em exclusivo como andrologista, 
quer na prática clínica quer no ensino e na investigação, com especial 
dedicação a áreas como: doença de Peyronie, reconstrução peniana, 
disfunção erétil, próteses penianas, priapismo, infertilidade masculina, 
microcirurgia genital, faloplastia e patologia genital no adolescente.

dR
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1. A eQUiPA dA CONSULtA (da esq. para a dta.) AtRáS: dr.ª Carolina Faria (interna de endocrinologia), Prof. Mário Mascarenhas (diretor do Serviço de 
endocrinologia, diabetes e Metabolismo), drs. José Maria Aragüés (coordenador da Consulta de Andrologia), tiago Silva e Henrique vara Luiz (internos  
de endocrinologia no Hospital Garcia de Orta). À FReNte: dr.as Ana Wessling (interna), Maria João Fagundes e Paula Câmara (psicólogas)

A marca endocrinológica  
na andrologia

A Consulta de Andrologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria (HSM) é uma das poucas, 
em Portugal, integradas num Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. A maior ênfase na vertente 
hormonal e farmacológica, embora sempre em articulação com a Urologia, e o apoio constante da Psicologia  
são as imagens de marca desta Consulta.
luís garcia

H á 25 anos, quando o Dr. José 
Maria Aragüés, então interno de 
Endocrinologia, nascido na ci-

dade espanhola de Burgos e acabado 
de chegar a Portugal, começou a partici-
par na Consulta de Andrologia do HSM, 
a disfunção erétil (ou impotência, como 
então se designava) era tema tabu. «Era 
comum os doentes chegarem, sentarem-
se e passarem-nos para a mão um papel 
do médico de família sem dizerem mais 
nada. Ninguém queria falar sobre o as-
sunto», recorda o atual coordenador da 
Consulta de Andrologia do HSM.

Na realidade, mesmo quando esta pri-
meira barreira de comunicação e men-
talidade era ultrapassada, as soluções 
disponíveis estavam longe de ser satisfa-
tórias. «A abordagem diagnóstica era ter-
rivelmente complexa. Eram feitos exames 
neurológicos complicadíssimos e avaliava-
-se a parte vascular do pénis, e nós, na 

Endocrinologia, investigávamos toda a 
componente hormonal.» O problema era 
que, dada a quase inexistência de fárma-
cos, pouco havia a fazer após a chegada 
dos resultados. «Na Urologia, quando a 
utilização de prostaglandina intracaverno-
sa não resultava ou o doente não a que-
ria usar, tentava-se corrigir cirurgicamente 
as alterações vasculares ou procedia-se à 
colocação de próteses nos casos mais gra-
ves. Nós, endocrinologistas, solicitávamos 
psicoterapia, prescrevíamos vitaminas, re-
comendávamos bombas de vácuo e pouco 
mais», lembra o coordenador.

Neste quadro, o aparecimento dos ini-
bidores da 5-fosfodiesterase foi uma re-
volução. «Quase independentemente da 
causa, a terapêutica é a mesma», refere 
José Maria Aragüés. No entanto, não se 
pense que a tarefa dos andrologistas é 
agora elementar. Não só há várias carac-
terísticas físicas e psicológicas a ter em 

conta na abordagem terapêutica da dis-
função erétil, como as disfunções sexuais 
são mais vastas, englobando a também 
muito prevalente ejaculação prematura, 
para a qual as opções de tratamento são 
mais limitadas. Por outro lado, a Consulta 
de Andrologia do HSM tem outras duas 
importantes áreas de atuação: os hipo-
gonadismos e a transexualidade.

A herança da Endocrinologia

Criada há mais de 30 anos pelo Prof. 
Alberto Galvão-Teles, a Consulta de 
Andrologia do HSM procurou cobrir 
um vazio no tratamento de disfunções 
que ainda não tinham resposta adequa-
da em nenhuma especialidade médi-
ca. Ao contrário do que se verifica em 
muitos hospitais, em que é a Urologia 
a ocupar-se das questões andrológicas, 
no HSM, a Consulta de Andrologia aca-
bou por ser sempre assegurada pelo 

1.
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Serviço de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo.

José Maria Aragüés admite que a An-
drologia praticada pelos endocrinologis-
tas seja «provavelmente diferente, mais 
médica do que aquela que fazem os uro-
logistas». «Temos maior tendência para 
verificar que fármacos podem interferir 
na sexualidade, perceber se a causa da 
disfunção é médica ou orgânica, se pode 
estar relacionada com a hipertensão ar-
terial, a diabetes ou outros fatores, e so-
mos um pouco mais exaustivos na parte 
endócrina, naturalmente», explica.

A consulta, que é atualmente assegu-
rada apenas por José Maria Aragüés e 
pelos internos que passam pelo Serviço 
de Endocrinologia, Diabetes e Metabo-
lismo, decorre nas manhãs de segunda-
-feira. Inicialmente, é feita uma triagem 
para distinguir as situações mais urgen-
tes das restantes. O endocrinologista 
admite que nem sempre tenta fazer 
uma história clínica exaustiva na pri-
meira consulta, dadas as reservas da 
pessoa quanto à sua sexualidade. «Para 
os doentes, é complicado contar estes 
problemas da vida íntima a alguém que 
nunca viram antes. Por isso, na primeira 
consulta, tento ter uma ideia aproxima-
da do que se passa e fazer uma ava-
liação laboratorial. Na segunda consul-
ta, já ganhámos a confiança do doente 
para que ele conte a situação com mais 
detalhe.»

Caso o médico considere haver uma 
repercussão psicológica importante, 
pede de imediato o apoio da Psicologia. 
É aí que entram em cena as Dr.as Maria 
João Fagundes e Paula Câmara, psicólo-
gas no HSM, que dão apoio à Androlo-

gia. Por regra, a consulta de Psicologia 
decorre também na manhã de segun-
da-feira, embora haja flexibilidade para 
adaptar o horário à vida do doente, que, 
«em muitos casos, não quer que se saiba 
que vai faltar ou chegar mais tarde ao 
trabalho porque foi a uma consulta de 
Psicologia, em particular com um pro-
blema de índole sexual», refere Paula 
Câmara.

Segundo esta psicóloga, o objetivo da 
consulta é fazer o acompanhamento do 
doente «quando existe sofrimento psi-
cológico e quando a disfunção tem por 
base uma causa psicológica significati-
va». Ansiedade, humor deprimido e irrita-
bilidade são algumas das manifestações 
do impacto psicológico que podem ter 
estas disfunções, que também afetam, 
com frequência, a relação do casal.

«A problemática que os doentes nos 
trazem com maior frequência é um 
grande sentimento de incompetência e 

medo de não recuperar. En-
caram o problema como 

uma falha pessoal e ma-
nifestam sintomatologia  
que pode chegar até 
uma certa desistência 
da vida, com enormes 
repercussões no casal», 
aponta Maria João Fa-
gundes. O medo de fa-
lhar acaba por se tradu-
zir num fechamento do 
doente sobre si próprio, 
aumentando ainda mais 
a pressão sobre o casal e 
levando um dos elemen-

tos a deixar de se sentir amado e deseja-
do pelo outro.

Mudança de mentalidades

Com o passar dos anos, as mentalidades 
têm mudado. Cada vez mais homens 
procuram ajuda logo após o apareci-
mento dos primeiros sintomas, encur-
tando um período que, frequentemen-
te, era de vários anos, num passado não 
muito distante. Para isso tem contribuí-
do, na opinião de Maria João Fagundes, 
as campanhas mediáticas, a maior aber-
tura da sociedade, a educação sexual e 
a própria formação dos médicos, que 
já começaram a indagar sobre a vida 
sexual dos doentes, mesmo nos cuida-
dos de saúde primários.

Ainda assim, subsistem muitas dúvidas 
nesta área. «Há homens que acreditam 
que, se tiverem cancro ou se foram sub-
metidos a uma cirurgia cardiovascular, é 
perigoso terem relações sexuais. Nestas 
e em muitas outras situações, o nosso 
trabalho também consiste em incentivar 
o doente a expor todas as suas dúvidas 
ao médico», refere Paula Câmara.

De acordo esta psicóloga, inicial-
mente, muitos doentes preferem que a 
causa da disfunção seja orgânica e não 
psicológica, porque os exime de res-
ponsabilidade e, aparentemente, pode 
ser resolvida com fármacos. «No en-
tanto, quando percebem que as causas 
psicológicas têm melhor prognóstico e 
percebem que a sintomatologia vai de-
saparecendo com o acompanhamento 
psicológico, adquirem uma motivação 
cada vez maior.» 

A Consulta de Andrologia, que 
é assegurada por José Maria  
Aragüés, decorre nas manhãs 
de segunda-feira, sendo 
atendidos, em média, 14  
a 16 doentes por semana

o iMPorTAnTE PAPEl doS inTErnoS

Contando com apenas um especialista, o Dr. José Maria Aragüés, a Consulta de Andro-
logia do HSM tem nos internos um dos seus pilares, mas estes também beneficiam da 
experiência num centro altamente diferenciado. A Dr.ª Ana Wessling, interna do quinto 
ano de Endocrinologia neste Hospital, considera uma sorte ser orientada por José Maria 
Aragüés. «Tem imensa experiência em Andrologia e é um privilégio ter um contacto tão 
aprofundado com uma consulta que não existe em todos os hospitais», salienta.

Essa foi precisamente a razão que levou os Drs. Tiago Silva e Henrique Vara Luiz, inter-
nos de Endocrinologia no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a fazerem um estágio na 
Consulta de Andrologia do HSM. «Embora as disfunções sexuais não sejam puramente 
endocrinológicas, a nossa especialidade tem um papel importante. Por outro lado, há 
muitos doentes diabéticos com problemas do foro sexual e é importante sistematizar-
mos o conhecimento nesta área», refere Henrique Vara Luiz.

Por sua vez, Tiago Silva destaca a quantidade de doentes com redução dos níveis hor-
monais de testosterona. «Estas situações são relativamente comuns na prática clínica e 
é útil para a nossa formação passar por um hospital que tem maior volume de doentes», 
diz o interno.
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a necessidade de acabar com o estigma
A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa acolheu, no passado dia 2 de outubro, os  
5.os Encontros de Andrologia, sob o mote «VIH e Sexualidade». Neste âmbito, foram discutidos temas como a 
qualidade de vida, as disfunções sexuais, o tratamento da disfunção erétil por ondas de choque e o desejo de 
parentalidade.
Marisa Teixeira

«Os doentes com infeção por 
VIH [vírus da imunodefici-
ência humana] têm de ser 

tratados como todos os outros, com uma 
vivência em termos de saúde sexual e de 
parentalidade idêntica à dos restantes ci-
dadãos. Tem de se acabar com o estigma 
que ainda persiste.» Estas são palavras 
do Dr. Pepe Cardoso, presidente da SPA, 
que destaca o sucesso desta iniciativa, 
tanto pelo número de participantes, 209, 

como pelas sinergias criadas com várias 
sociedades científicas, nomeadamente 
a Sociedade Portuguesa de Sexologia 
Clínica, a Sociedade Portuguesa de Me-
dicina da Reprodução e a Asociación Es-
pañola de Andrología, Medicina Sexual y 
Reproductiva (ASESA). 

Da mesma opinião é o Dr. Fortunato 
Barros, urologista no Centro Hospitalar 
de Lisboa Central/Hospital de São José 
e coordenador dos 5.os Encontros de 

Andrologia: «Os temas apresentados 
permitiram um debate interessante e es-
timulante, contribuindo para o aprofun-
damento de conhecimentos na área do 
VIH e da sexualidade.» Para tal, «foi de 
extrema importância a qualidade das in-
tervenções dos palestrantes, moderado-
res e comentadores, bem como a partici-
pação ativa da assistência».

Dados recentes são positivos

Um dos comentadores da sessão «VIH 
e qualidade de vida», Dr. António Diniz, 
diretor do Programa Nacional para a Infe-
ção VIH/Sida, aproveitou para dar conta 
de alguns resultados. Embora os últimos 
dados ainda estejam em análise, tudo in-
dica que a tendência de decréscimo do 
número de novos casos notificados de 
infeção por VIH se mantém, em relação 
a 2014. Os casos diagnosticados tardia-
mente também estão a diminuir. «São 
boas notícias, mas, comparativamente 
aos restantes países da União Europeia, 
ainda não estamos na situação que pre-
tendíamos», ressalvou o responsável. 

António Diniz lembrou ainda que, 
«apesar de o caminho percorrido na in-
feção por VIH ser longo, poucas doenças 
evoluíram tanto em 30 anos». Por outro 
lado, o também coordenador da Unidade 

ParTiciPanTes DesTacaM iMPorTância Dos TeMas e Da cooPeração

A multidisciplinaridade é fundamental no combate ao VIH e para ajudar estes doentes ao máximo possível, incluindo na plena vivência 
da sua sexualidade. Assim se justifica, como explicou o Dr. Fortunato Barros, «a preocupação, na organização desta reunião científica, 
em envolver especialistas de diversas áreas, como, por exemplo, Andrologia, Ginecologia, Obstetrícia, Medicina Interna, Infeciologia, 
Biologia, Psicologia Clínica e Enfermagem».

Esta colaboração também esteve patente na assistência, composta por médicos de várias especialidades e outros profissionais de 
saúde. O Dr. João Gonçalves, embriologista no Centro Hospitalar de Lisboa Central/Maternidade Alfredo da Costa (MAC), revelou es-
pecial interesse na mesa «VIH e o desejo da parentalidade». «Na MAC, lidamos quase todos os dias com casais sorodiscordantes, pois 
realizamos tratamentos de procriação medicamente assistida», justificou este especialista, explicando que «ainda há alguma falta de 
informação, muitos casais com medo e incertezas sobre o assunto».

A Dr.ª Sandra Gil, psicóloga e sexóloga clínica em Lisboa, também não quis perder os 5.os Encontros de Andrologia pela «oportuni-
dade de se falar em questões bastante pertinentes, que, geralmente, não são tão abordadas em outras reuniões». No que se refere às 
disfunções sexuais defendeu que, pela sua experiência, «felizmente, tanto os homens como as mulheres falam mais abertamente sobre 
o assunto, o que não acontecia assim tanto há uns anos». 

Já a Dr.ª Vanessa Antunes, especialista em Medicina Geral e Familiar no Centro de Saúde de Torres Vedras, evidenciou «a importância 
de criar pontes entre as várias especialidades», algo que também a motivou a comparecer. «Fiquei muito surpreendida pela positiva, 
a reunião excedeu largamente as minhas expectativas. Há uma grande vontade de colaborarmos uns com os outros, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida destes doentes, e isso é o mais importante», rematou.

INTERVENIENTES NA SESSÃO «VHI E DISFUNÇÕES SEXUAIS» (da esq. para a dta.):
Prof.ª Patrícia Pascoal, Prof.ª Ana Alexandra Carvalheira, Dr.ª Isabel Germano, Prof.ª Sandra 
Vilarinho, Dr. Fortunado Barros, Dr. Pepe Cardoso e Prof. Nuno Tomada
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Painel internacional 
discutiu guidelines sobre 
disfunções sexuais

Reunir consensos com vista à revisão das diretrizes internacionais sobre disfun-
ções sexuais foi o intuito da 4th International Consultation on Sexual Medicine 

(ICSM), que teve lugar em Madrid, de 19 a 21 de junho último. Promovida pela Interna-
tional Society for Sexual Medicine (ISSM), em parceria com as suas sete organizações 
afiliadas – entre as quais consta a European Society for Sexual Medicine (ESSM), que, 
por sua vez, agrega a SPA –, a quarta edição da ICSM visou «auscultar» mais de 300 
peritos internacionais neste campo de atuação.

Esta reunião visou contribuir para a atualização das guidelines sobre disfunções 
sexuais e, por conseguinte, «para a melhoria das boas práticas médicas», precisa 
o Prof. Pedro Vendeira, vice-presidente da SPA e membro da comitiva portuguesa 
presente no evento. Na reunião, procurou-se assegurar que os mais recentes avan-
ços sobre a fisiologia, a fisiopatologia e a terapêutica das disfunções sexuais mascu-
linas e femininas ficassem plasmados nas recomendações internacionais.

Para o efeito, alguns dos mais proeminentes especialistas mundiais nesta maté-
ria foram divididos por 16 comissões multidisciplinares, cada uma incumbida de se 
pronunciar sobre um tema específico. Findos os trabalhos, aguarda-se agora que os 
consensos sejam publicados no livro Sexual Medicine, que, segundo o vice-presiden-
te da SPA, se tornará uma referência na área, à semelhança das edições anteceden-
tes. «Este documento, como os três anteriores, tornar-se-á uma importante baliza 
na nossa forma de encarar e orientar as disfunções sexuais», refere Pedro Vendeira. 

Portugueses em destaque

A significativa presença nacional nesta edição da ICSM destacou-se, igualmente, 
pela apresentação em póster de seis trabalhos originais. Pedro Vendeira manifesta 
ainda o seu «enorme regozijo» pelo facto de, no restrito leque de nove pósteres 
selecionados para apresentação oral – num total de 78 trabalhos aceites –, figura-
rem dois de origem portuguesa. Os autores são a Dr.ª Raquel Pereira, investigadora 
na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e o  
Prof. Nuno Tomada, urologista no Centro Hospitalar de São João, no Porto.

O trabalho de Nuno Tomada consiste «numa análise retrospetiva da correlação 
entre o risco de disfunção erétil e o estado metabólico de doentes com obesi-
dade», esclarece o autor. O objetivo é explorar a questão: Será que os doentes 
com obesidade, mas saudáveis, teriam menos risco de desenvolver disfunção eré-
til, quer do ponto de vista da severidade, quer da gravidade vascular avaliada 
por eco-Doppler peniano? «A conclusão a que chegámos foi que os doentes com 
obesidade, mas que tenham um perfil metabólico saudável – com valores de pres-
são arterial, perfil lipídico e perfil de resistência à insulina normalizados – aproxi-
mam-se das características dos indivíduos que não têm obesidade», resume Nuno  
Tomada.  Ana rita lúcio

de Imunodeficiência do Serviço de Pneu-
mologia do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte destacou uma mudança de para-
digma na terapêutica desta patologia. 
«Hoje, podemos tratar todas as pesso-
as a partir do instante em que é feito o 
diagnóstico, desde que o médico enten-
da que há condições para tal e o doente 
aceite iniciar o tratamento.» Neste pro-
cesso, há que ter noção de que «todos os 
intervenientes, as equipas multidiscipli-
nares e a articulação com a própria socie-
dade civil são elementos fundamentais».

Saúde sexual como prioridade

A disfunção sexual feminina em doentes 
com VIH foi outro dos tópicos que sus-
citaram a curiosidade dos participantes, 
até por ser um tema menos analisado, 
quando comparado com as disfunções 
masculinas. A Prof.ª Ana Alexandra Car-
valheira, psicoterapeuta, investigadora 
e docente no Instituto Universitário de 
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida 
(ISPA), em Lisboa, evidenciou a impor-
tância da saúde sexual nestas doentes. 
«O foco está sempre na prevenção e na 
redução dos comportamentos de risco e 
a saúde sexual é, muitas vezes, negligen-
ciada», exclamou. Segundo esta especia-
lista, as dificuldades sexuais têm como 
consequência frequente a dor emocional 
e, eventualmente, a depressão. «Muitas 
destas mulheres isolam-se a nível relacio-
nal e sexual, o que põe em perigo a sua 
saúde psicológica. Estes aspetos não po-
dem ser negligenciados», sublinhou.

Por sua vez, o Dr. Rafael Prieto, pre-
sidente da ASESA e responsável pela 
Unidade de Andrologia do Hospital Uni-
versitário Reina Sofía, em Córdova, apre-
sentou o inovador tratamento da disfun-
ção erétil por ondas de choque. «Não é 
um tratamento experimental; já o utilizo 
há bastante tempo, pois o hospital onde 
trabalho foi o primeiro do serviço público 
[em Espanha] a adquirir uma máquina de 
ondas de choque», referiu. 

A grande mais-valia desta terapêu-
tica, segundo este especialista, reside 
no facto de resolver definitivamente o 
problema da disfunção erétil, ou seja, 
curar o doente. «Se tudo correr como o 
previsto, não será necessária mais me-
dicação depois deste tratamento, que 
é indicado, sobretudo, para os doentes 
vasculares.» 
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TEMAS dA X rEUnião iBériCA dE AndrologiA

MediCiNA RePROdUtivA
 Técnicas de reprodução assistida (TRA) em casais não convencionais
 A idade paterna e a eficácia das TRA
 Síndrome de Klinefelter: podemos melhorar os resultados?

MediCiNA SeXUAL
 Atualização em próteses penianas
 Como otimizar os inibidores da fosfodiesterase tipo 5
 Disfunção sexual e orgásmica no feminino

SPA e ASESA continuam de «braços dados»

A X Reunião Ibérica de Andrologia teve lugar em Las Palmas, na ilha Gran 
Canária, no dia 14 de maio deste ano, integrada no 17.º Congresso da 
Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva 
(ASESA), que continuou nos dois dias seguintes. Uma iniciativa que 
reforçou a contínua aposta na partilha de conhecimentos entre os 
especialistas portugueses e espanhóis.
Marisa Teixeira

O dr. Rafael Prieto (presidente da ASeSA) e o dr. Pepe Cardoso (presidente da SPA) 
deram as boas-vindas aos congressistas, na cerimónia de abertura

Os presidentes da SPA e da ASESA, 
Drs. Pepe Cardoso e Rafael Prie-
to, respetivamente, inauguraram 

a 10.ª edição da Reunião Ibérica de An-
drologia tecendo algumas considerações 
sobre os fortes laços existentes entre as 
duas sociedades científicas. «Trata-se de 
uma partilha de experiências e de sabe-
res entre especialistas de ambos os pa-
íses, uma troca de informação preciosa 
para o avanço científico e investigacio-
nal», frisou Pepe Cardoso. E acrescen-
tou: «É fundamental preservar estas re-
lações, promovendo a aproximação das 
duas sociedades, que estão a percorrer, 
de braços dados, o trilho da internacio-
nalização. É importante a realização de 
eventos e de projetos de investigação 
comuns, para que a Andrologia ibérica 
se destaque cada vez mais.»

Da mesma opinião é o seu congénere 
espanhol, segundo o qual «estes encon-
tros permitem a discussão de problemas 
análogos, que preocupam tanto a ASESA 
como a SPA e, consequentemente, a ela-
boração de estratégias conjuntas, além 

de se reforçar os laços de amizade que 
caracterizam o relacionamento entre 
estas duas sociedades». Rafael Prieto fri-
sou ainda que «o número de ibero-ameri-
canos presentes neste evento tem vindo 
a crescer», o que, na sua ótica, permite 
aumentar o nível de influência de Espa-
nha e Portugal em países com idioma e 
cultura comuns.

Balanço positivo 

«Foi uma reunião dinâmica, bem contro-
lada quanto a tempos de intervenções e 
de pausas, na qual se debateu o que de 

mais atual há no campo da Andrologia, 
ao longo das mesas, simpósios, cafés-
tertúlia e conferências magistrais», su-
blinha o Dr. Francisco Juárez del Dago, 
presidente da Comissão Organizadora 
do 17.º Congresso da ASESA. Entre os 
vários tópicos em foco, este responsável 
destaca o curso teórico-prático sobre 
Semiologia, que foi bastante participado.

Por sua vez, Pepe Cardoso afirma que, 
entre os vários temas de interesse, um 
dos que desencadearam maior debate 
foi o tratamento da disfunção erétil com 
ondas de choque de baixa intensidade. 
«O objetivo deste tratamento é fomen-
tar a angiogénese. Por um lado, há a es-
perança de esta ser uma alternativa te-
rapêutica eficaz; por outro, como é algo 
muito recente, os resultados ainda são 
insuficientes.»

Segundo o Dr. Nuno Louro, urologista 
no Centro Hospitalar do Porto/Hospi-
tal de Santo António, que interveio na  
X Reunião Ibérica de Andrologia para fa-
lar sobre a síndrome de Klinefelter, a par-
ticipação no Congresso da ASESA tem 
sempre como mais-valia a manutenção 
das relações científicas e de amizade que 
unem as sociedades portuguesa e espa-
nhola de Andrologia. «A colaboração 
mútua, com largos anos de existência, 
permite manter uma troca de conheci-
mentos e experiências, da qual todos be-
neficiam», sublinha. 

«Em termos científicos, não posso deixar 
de salientar a atenção dada à infertilidade 
masculina, com foco muito abrangente, 
quer no que concerne a novidades na área 
laboratorial, quer na abordagem de temas 
pouco frequentes, como a reprodução  
assistida em casais menos convencionais 
e o papel da idade paterna no sucesso  
reprodutivo», conclui Nuno Louro. 

dR
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O18.º Congresso da European Society 
for Sexual Medicine (ESSM), que 

decorrerá entre 4 e 6 de fevereiro de 
2016, em Madrid, voltará a contar com 
um espaço privilegiado para a discussão 
da realidade ibérica na Medicina Sexual. 
No dia 4 de fevereiro, entre as 8h45 e as 
15h00, o Simpósio Luso-Espanhol terá 
como coordenadores o Prof. Pedro Ven-
deira, vice-presidente da SPA, e a Dr.ª Ana 
Puigvert Martínez, ex-presidente da Aso-
ciación Española de Andrología, Medi-
cina Sexual y Reproductiva (ASESA). Os  
Drs. Pepe Cardoso e Rafael Prieto, presi-
dentes, respetivamente, da SPA e da ASE-
SA, serão os chairmen desta reunião.

Quanto ao programa, Pedro Vendeira 
destaca «novidades sobre o tratamento 
não cirúrgico da doença de Peyronie e no-

formação em cirurgia  
reconstrutiva urológica

No próximo dia 28 de novembro, o Centro Hospitalar de Leiria/Hospital de Santo André (CHL/HSA) vai receber  
o Workshop de Cirurgia Reconstrutiva Urológica, coorganizado pelos Serviços de Urologia do CHL/HSA 
e do Centro Hospitalar da Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã (CHCB/HPC), em parceria com a SPA. 
Ana rita lúcio

Simpósio luso-espanhol
no Congresso da ESSM 2016

vas terapêuticas para a disfunção sexual 
feminina». Em análise estarão ainda outros 
«temas quentes», como a investigação bá-
sica e a sua relação com a prática clínica, 
a disfunção erétil, a ejaculação prematura, 
a síndrome pós-finasterida e a problemá-
tica das emergências urológicas sexuais. 
Todas as sessões serão moderadas por 
especialistas de ambos os países, pelo 
que a representação portuguesa, além de 
Pepe Cardoso e de Pedro Vendeira, inclui-
rá ainda os Profs. Nuno Monteiro Pereira 
e Nuno Tomada e os Drs. Nuno Louro,  
Bruno Pereira e Pedro Eufrásio.

À semelhança de edições anteriores, o 
18.º Congresso da ESSM incidirá sobre «o 
estado da arte em Medicina Sexual, sem 
esquecer uma poderosa vertente edu-
cacional», adianta Pedro Vendeira, que é 

também membro da Comissão Executi-
va da ESSM. Incontinência e sexualidade 
após tratamento do carcinoma da próstata, 
saúde sexual e cardiovascular, disfunção 
orgásmica e ejaculatória e impacto das 
disfunções metabólicas e alimentares na 
função sexual feminina e masculina são 
alguns dos tópicos a debater. 

Contribuir para colmatar o défice for-
mativo de base que ainda persiste 

neste campo é um dos propósitos funda-
mentais do workshop, que versará sobre 
temas que «estão em crescendo na prática 
clínica e cirúrgica diária». Quem o afirma 
é o Dr. Pedro Eufrásio, urologista no CHL/ 
/HSA, que coordena a formação, em con-
junto com o Dr. Bruno Pereira, urologista 
no CHCB/HPC. A cirurgia reconstrutiva 

dR
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Organização

Serviço de Urologia do

urológica «deve ser encarada como uma 
vertente de subespecialização obrigató-
ria», afirma Bruno Pereira, dado que, em 
função do número de cirurgias efetuadas, 
nem todos os especialistas estarão aptos 
a realizar este tipo de procedimentos.

Internos e jovens especialistas serão o 
público-alvo primordial deste workshop. 
Não obstante, «todos os urologistas estão 
convidados» a participar nesta iniciativa de 
atualização e revisão ministrada por algu-
mas das principais «referências» nacionais 
nesta área, sublinha Pedro Eufrásio. Este 

VEr PArA APrEndEr

A sessão em formato vídeo deste workshop exibirá os seguintes procedimentos:
 Cirurgia reconstrutiva do pénis e uretroplastia;
 Exérese de divertículo uretral com cálculo no seu interior;
 Reconstrução complexa da uretra com enxerto da mucosa bucal, uretroplastia 

   de aperto pan-uretral, reconstrução da uretra posterior após fracasso da uretro- 
   plastia e colocação de endoprótese. 

responsável antevê que a sessão de vídeos, 
que encerrará o programa (ver caixa), seja 
um dos pontos altos do dia. «Estas são 
questões muito técnicas, pelo que a com-
ponente de visualização e discussão práti-
ca será uma mais-valia inequívoca», afirma.

Por sua vez, Bruno Pereira salienta a 
atenção dada à estenose da uretra, pois 
«toda a manhã será ocupada pelo debate 
em torno das cirurgias reconstrutivas da 
uretra anterior e posterior». A doença de 
Peyronie e as fístulas urinárias completam 
o «leque» de matérias abordadas. 

AndrologiA
hoje  13
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dr. Bruno graça
Urologista no Hospital da luz, em lisboa

O tumor maligno do pénis é uma situ-
ação clínica pouco frequente, com 
uma taxa de incidência em Por-

tugal de 1,88/100 000 habitantes, no ano 
de 2009. Após consulta dos dados mais 
atualizados do Registo Oncológico Na-
cional (RON), verificamos que a média de 
novos casos por ano é de 96 entre 2006-
-2009 e a mortalidade média anual é de 
30 casos, sendo a taxa de mortalidade de 
0,55/100 000 habitantes, no ano de 2009.

Estes dados demonstram que a lar-
ga maioria dos urologistas portugueses 
(cerca de 300) não chega a observar um 
caso de tumor do pénis anualmente, fa-
zendo sentido a recomendação europeia 
da necessidade de centros de referência 
para otimização do tratamento destes 
tumores1. Também verificamos que Por-
tugal tem consistentemente taxas de  
incidência e de mortalidade superiores 
às europeias e mundiais.

O tumor do pénis aumenta a sua incidên-
cia com a idade, tendo um pico na sexta 
década de vida. Este tumor é comum em 
regiões com alta prevalênca de vírus do pa-
piloma humano, encontrando-se ADN viral 
em 30-40% dos casos com tumor invasivo. 
No entanto, não existem ainda recomenda-
ções com nível elevado de evidência para 
a vacinação de crianças do sexo masculino. 
Outros fatores de risco conhecidos são a fi-
mose (que aumenta o risco em cerca de 11 
a 16 vezes), a balanite xerótica obliterante, 
o tabagismo (incrementa o risco em cerca 

de cinco vezes) e a exis-
tência de vários parceiros 
sexuais (amplia o risco 
em três a cinco vezes)1.

O tipo histológico mais 
frequente é o carcinoma 

de células escamosas e 
suas variantes, com cerca de 

95% dos casos. Existem lesões 
precursoras do tumor maligno 

que importa recordar (cerca de um 
terço transforma-se em tumor invasivo), 
como a eritroplasia de Queyrat, a doen-
ça de Bowen, o condiloma gigante de 
Buschke-Lowenstein e a doença de Pa-
get. As localizações mais frequentes são 
o prepúcio e a glande.

Com o diagnóstico precoce podemos 
obter uma taxa de cura de 80%, haven-
do, no entanto, mau prognóstico assim 
que ocorre a metastização. A presen-
ça de adenopatias inguinais tumorais 
constitui o principal fator de prognósti-
co deste tumor.

O estadiamento clínico (com especial 
atenção à pesquisa de adenopatias ingui-
nais palpáveis), a avaliação imagiológica 
local (ecografia ou ressonância magné-
tica com prova vasoativa) e à distância 
(TAC pélvica ou TAC tóraco-abdómino- 
-pélvica, no caso das adenopatias ingui-
nais) vão fornecer dados fundamentais 
para programar o tratamento.

tRAtAMeNtO
Desde procedimentos cirúrgicos mais 
conservadores – como a circuncisão, a 
excisão local alargada com preservação 
da glande e a glandectomia com preser-
vação dos corpos cavernosos –, até pro-
cedimentos mais alargados e mutilantes 
– como a penectomia parcial e total –, 
existem várias opções em que a decisão 
se toma com base na eficácia oncológi-
ca. No processo de decisão terapêutica, 
é tida em conta a preservação máxima da 
função urinária, sexual, estética e psico-
lógica, devendo ser oferecida, na grande 
maioria dos casos, uma técnica conser-
vadora, desde que seja possível e desde 
que o doente esteja motivado para um 
seguimento mais frequente.

Em 2014, numa revisão da literatura 
realizada por Hegarty et al., os autores 
concluíram que a sobrevida cancro-espe-
cífica era semelhante entre técnicas com 
preservação de orgão e técnicas com 
ablação do orgão para tumores de bai-
xo grau, devendo ser oferecidas técnicas 
conservadoras como terapêutica de pri-
meira linha nestes doentes2.

Este ano, Sedigh et al. compararam a 
função sexual pós-operatória de 41 doen-
tes submetidos a excisão local alargada 
(29,2%) com a glandectomia (56%) e a 
penectomia parcial (14,6%), concluindo 
que a excisão local alargada é o procedi-
mento que leva a melhores resultados do 
ponto de vista sexual, com menos com-
plicações pós-operatórias3. 

ReFeRêNCiAS

1. Hakenberg OW, Compérat EM, Minhas S et al. 
EAU guidelines on penile cancer: 2014 update 
Eur Urol 2015 Jan; 67(1): 142-50.
2. Hegarty PK, Eardley I, Heidenreich A et al. 
Penile Cancer: organ-sparing techniques. BJU 
Int 2014 Dec; 114(6):799-805.
3. Sedigh O, Falcone M, Ceruti C et al. Sexual 
function after sexual treatment for penile can-
cer: Which organ-sparing approach gives the 
best results? Can Urol Assoc J 2015 Jul-Aug; 
9(7-8):E423-7.
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RecoRdações  
de adRiano

Esta história remonta a maio de 
1968, com a criação da primeira 
Consulta de Andrologia no Hos-
pital Geral de Santo António, 

no Porto. A ideia partiu do então diretor 
do Serviço de Urologia, Dr. Jacinto de  
Andrade, que convidou Adriano Pimenta 
para ser o responsável. «Já trabalhava na-
quele Serviço como voluntário e o diretor 
conseguiu-me uma bolsa de três meses 
na Unidade de Andrologia da Fundação 
Puigvert, em Barcelona, dirigida, na altu-
ra, pelo Dr. José María Pomerol», recorda 
Adriano Pimenta, acrescentando que foi o 
primeiro português a frequentar, em Paris, 
um curso de Andrologia promovido pelo 
Governo francês, nos anos de 1963/1964.

Na consulta, tratava-se essencialmente 
questões relacionadas com a infertili- 

dade masculina, que constituíam o foco 
da Andrologia na altura. Todavia, Adriano 
Pimenta, atual coordenador da Unidade 
de Andrologia do Hospital Lusíadas Por-
to, avançou também com uma área que 
o interessou bastante aquando da sua 
passagem por Espanha – a ambiguida-
de sexual –, até porque não se fazia nada 
em Portugal em relação a esses doentes, 
que necessitavam de acompanhamento. 

Este passo viria a ser um marco para 
o desenvolvimento da subespecialidade 
no País, que começou a «fervilhar» com a 
discussão destas situações em encontros 
científicos. Ainda em 1968, no mês de de-
zembro, Adriano Pimenta proferiu uma 
conferência sobre «Noções práticas de 
profilaxia, diagnóstico e terapêutica em 
Andrologia», no 2.º Curso Pós-Graduado 

de Urologia, que decorreu no Hospital de 
Santa Maria, em Lisboa, com organização 
do Prof. Carneiro de Moura. E muitas reu-
niões de referência se seguiram, mesmo 
antes da criação da Sociedade Portugue-
sa de Andrologia (SPA), a 1 de março de 
1979. 

Segundo Adriano Pimenta, a comuni-
dade médica participou na expansão da 
Andrologia com «grande entusiasmo», 
particularmente os profissionais de Gine-
cologia e Obstetrícia. «Foi fundamental a 
colaboração com estas áreas no campo 
da infertilidade, e muitas outras espe-
cialidades passaram a cooperar com a 
Andrologia, que se tornou cada vez mais 
multidisciplinar.» Aliás, não foi por acaso 
que o grupo de 29 sócios-fundadores da 
SPA, do qual fiz parte, pertencia a inúme-

Para falar da história da Andrologia nacional, nada como ouvir aquele que é conhecido como o «pai» desta 
subespecialidade em Portugal. Recorrendo às lembranças do Prof. Adriano Pimenta, fazemos uma viagem 
retrospetiva pelos principais marcos de um caminho com quase 50 anos.

Marisa Teixeira
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ras especialidades, como Genética, En-
docrinologia, Urologia, Sexologia, Psi-
quiatria, Cirurgia Vascular, Anatomia 
Patológica, Cirurgia Plástica e Hemato-
logia. E outras foram, ao longo dos anos, 
contribuindo para o avanço da Androlo-
gia em Portugal, como, por exemplo, as 
Neurociências ou a Psicologia. 

Uma evolução progressiva
Aos poucos, a Andrologia começou a 
abarcar outras problemáticas além da 
infertilidade, nomeadamente aspetos re-
lacionados com as disfunções sexuais, 
assunto de interesse para um maior nú-
mero de médicos em todo o mundo. Inevi-
tavelmente, foi também merecendo lugar 
de destaque no panorama médico portu-
guês. O primeiro Congresso Nacional de 
Andrologia teve lugar em Lisboa, em 1982, 
e o segundo no Funchal, em 1984. Depois 
de um interregno de oito anos, realizou-se 
o 3.º Congresso, em Coimbra, sob a dire-
ção de Adriano Pimenta, com 120 inscri-
tos. No entanto, este urologista destaca o 
4.º Congresso, que decorreu na Póvoa de 

Varzim, em 1994, contando, pela primei-
ra vez, com a colaboração de especialis-
tas espanhóis e franceses. Muitos outros 
congressos se foram realizando, estando 
o 15.º já agendado para os dias 3 a 5 de 
junho do próximo ano, no Carvoeiro. 

Entretanto, as sociedades científicas 
de Andrologia portuguesa e espanho-
la apostaram na organização conjunta 
das reuniões ibéricas, iniciadas em 1994. 
«Com uma periodicidade bienal, estes 
são encontros científicos que decorrem 
alternadamente em cada um dos paí-
ses, contribuem significativamente para 
o fortalecimento de laços e, em conse-
quência, para a consolidação desta im-
portante subespecialidade», evidencia 
Adriano Pimenta. Aquele que foi o pri-
meiro vice-presidente da SPA (1980- 
-1982), presidindo-a depois entre 1991 
e 1994, sublinha ainda a importância da 
criação da ANDRO (Asociación Iberoa-
mericana de Sociedades Andrológicas), 

saBia QUe...

... a Asociación Española de Androlo-
gía, Medicina Sexual y Reproductiva 
(ASESA) foi fundada no mesmo ano 
que a SPA (1979)?
... o termo Andrologia aplicado à Medi-
cina foi utilizado, pela primeira vez, 
em 1951, pelo ginecologista alemão  
Dr. Harald Siebke?
... a Andrologia começou a ser reconhe-
cida como ramo da ciência médica com 
identidade própria nos princípios dos 
anos de 1960?
... entre 1990 e 1992, o número de só-
cios da SPA passou de 100 para 160? 
Atualmente, esta sociedade científica 
tem cerca de 400 associados.

que é a confederação de sociedades 
científicas de Andrologia de Portugal, 
Espanha e toda a América Latina de ex-
pressão hispânica, e teve origem no En-
contro Ibero-Americano de Andrologia, 
em dezembro do ano 2000, em Carta-
gena, Colômbia. Adriano Pimenta afirma 
que «este intercâmbio com os países 
latino-americanos tem sido muito bené-
fico e vai continuar a prosperar, trazendo 
mais-valias para todos». A aproximação 
à International Society of Andrology, fun-
dada em 1981, e à European Academy of 
Andrology, criada 11 anos mais tarde, foi 
outra aposta da SPA.

Acompanhando a evolução da visão 
que se tem hoje da Andrologia, a SPA al-
terou o seu nome recentemente, a 22 de 
novembro de 2014, intitulando-se agora 
Sociedade Portuguesa de Andrologia, 
Medicina Sexual e Reprodução. Esta mo-
dificação teve como objetivo utilizar uma 
designação mais abrangente, refletindo o 
caráter inclusivo de uma instituição que 
acolhe especialistas com interesses em 
diferentes áreas de atuação. 

Na 1.ª Reunião do Comité internacional de Andrologia (Barcelona, 1970), Adriano 
Pimenta (à esq.) encontrou-se com o dr. José María Pomerol (à dta.), com quem 
havia trabalhado na Fundação Puigvert em 1968, durante três meses

As Reuniões ibéricas 
de Andrologia contribuem 
significativamente para o 
fortalecimento de laços 

e, em consequência, 
para a consolidação 

desta importante 
subespecialidade

dR
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dr. Luís Abranches Monteiro
• Urologista no Hospital Beatriz Ângelo,   
  em Loures

• Presidente da Associação Portuguesa  
  de Neurourologia e Uroginecologia  
  (APNUG)

Retrato do Papa 
inocêncio X, 
de velásquez
Estranhamente, 
um retrato feito 
por Velásquez do 
Papa Inocêncio X, 
exposto na gale-
ria da sua família, 
os Doria Pamphilj, 
em Roma. Mais do que um retrato, é a 
captação de uma personalidade com 
olhar fixado no do espectador. Desafia 
qualquer ateísmo...

PiNtURA

eSCULtURA

O Rapto de Proserpina, de Bernini
Não sou apreciador de escultura, mas há 

uma ou duas exceções, como 
este trabalho, exposto na Ga-

leria Borghese, em 
Roma. A cena é 
simples: Proserpina, 

filha de Ceres, Deusa 
das estações e colhei-
tas, tenta escapar dos 
braços de Plutão, que a 
quer como esposa no 
seu reino das profun-
dezas. A pressão dos 
seus dedos nas car-
nes femininas deixa 

prever que a fuga será 
impossível. Vejam o que 

aconteceu a partir 
daqui...

Guzzi Breva 
Estas motos são feitas semiartesanal-
mente nas margens do Lago de Como, 
em Itália, desde 1921! É a fábrica italiana 
(europeia?) de motociclos mais antiga. 
A minha escolha leva o seu nome pelo 
vento Breva que ondula a superfície do 
Lago de Como e anuncia a primavera. Ul-
trapassada apenas pela sua irmã Griso do 
vento contrário, invernal. Só que eu tenho 
uma Breva!

Pentax
Sempre fui «Pentaxista». São reflex as 
máquinas mais resistentes (para o pre-
ço) e mais adaptadas a ambientes ex-
tremos. Para mim, uma máquina deve ter 
botões reais para poder-
mos aceder às 
variadas fun-
ções sem ter 
de usar menus 
em ecrãs que 
nos obrigam a 

MOtO

MáQUiNA FOtOGRáFiCA

MUSeU

áLBUM de MúSiCA

Wish You Were Here, de Pink Floyd
Ainda não foi lançado nada como este ál-
bum. Consegue a proeza de ser favorito 
de pais e filhos. Mas também destaco o 
êxtase de «Una furtiva lagrima» do Elixir 
de Amor de Donizetti, interpretado por 
Rolando Villazon, ou Miserere do Trovador, 
de Verdi, interpretado por Maria Callas.

Gulbenkian, em Lisboa
Pela sua coleção de pintura. Em pouco 
espaço, está o melhor do mundo. Desta-
co os meus artistas favoritos: Ghirlandaio, 
Singer Sargent, Cassat, Rembrandt, Tur-
ner, Dagnan-Bouveret e Fantin-Latour. 
Não necessariamente por esta ordem. 
Sugiro a visita e a aquisição do (de lon-
ge) melhor livro publicado sobre Fantin- 
-Latour, na loja do museu.

tirar os olhos do visor. A Pentax K5 ou a 
mais recente K3 foram feitas para a areia 
do deserto ou para a humidade dos trópi-
cos. A concorrência tem igualmente bom, 
ou até melhor, mas a preços não são com-
petitivos.
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CidAde OU PAíS

the element: 
How Finding Your 
Passion Changes 
everything, de 
Ken Robinson
Andamos a perder 
biliões de talentos, 
obrigando a apren-
dizagem da Física e da Matemática, por 
necessidades da nossa sociedade. As 
artes são as grandes perdedoras e as 
vítimas são os que nasceram com essa 
genialidade. Muitos dos diagnósticos de 
hiperatividade/défice de atenção nos jo-
vens são, provavelmente, desadaptações 
às ciências impostas e não uma verda-
deira doença. O livro está cheio de exem-
plos, humor e reflexões.

O Carteiro de Pablo Neruda, 
de Michael Radford
A última oportunidade de apreciar Massi-
mo Troisi, falecido durante as filmagens! 
Ou será pela Maria Grazia Cuccinotta?

Paris pela vida? Barcelona pela arte? 
Lisboa pela luz? Istambul pela história? 
Nápoles pelo Vesúvio? São estas as mais 
completas cidades. O país? Itália, indiscu-
tivelmente. 

Cratera de Ngorongoro, na tanzânia
Um paraíso perdido que nos reestrutura a 
forma de estar no planeta.

Península Sorrentina, em itália
A poucos quilómetros de Nápoles, pega-

da a Pompeia, tocando na ilha de Capri 
e incluindo numa pequena área Sor-
rento, Positano, Amalfi e Ravello. Cabe 
dizer que os deuses viveram por ali.

imagens: dR
PUB.
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