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Inspirado pelos primórdios do estudo da função reprodutora e sexual masculina em Portugal, o XIV Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Andrologia (SPA) decorreu entre os dias 15 e 17 de junho passado, no Centro 
Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António. O berço da Andrologia nacional acolheu este encontro que 
privilegiou a vertente prática, com cursos e cirurgias ao vivo. A possibilidade de assistir a técnicas recentes 
executadas por convidados nacionais e internacionais de renome foi um dos aspetos mais elogiados pelos 
cerca de 120 participantes.  
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impressão:

Andrologia 
portuguesa: uma 
realidade e uma 
esperança

Decorreu, com muito brio, entre 15 
e 17 de Junho do corrente ano, o 
XIV Congresso da Sociedade Por-

tuguesa de Andrologia (SPA). Seria injusto 
não realçar, desde já, o empenho e o esfor-
ço do nosso presidente, Dr. Pepe Cardoso, e 
de toda a Comissão Organizadora, equipa 
de gente empenhada e altruísta, no êxito 
em que se transformou o nosso Congresso.

Não esqueço todos os intervenientes 
que nos trouxeram os seus ensinamentos 
e os testemunhos das suas experiências 
pessoais. Saliento ainda o esforço de apoio 
e financiamento disponibilizado pelas em-
presas da indústria farmacêutica e de dis-
positivos médicos, sem os quais não seria 
possível montar toda esta organização. 
Presto a todos, publicamente, a minha 
homenagem.

O XIV Congresso da SPA teve um pro-
grama carregado de temas importantes, 
abordados por reputados especialistas na-
cionais e estrangeiros, pelo que conseguiu 
despertar o interesse de muitos congres-
sistas, em especial gente muito nova. É a 
certeza de que se manterão abertos os 
caminhos da diferenciação e da investi-
gação nesta área de cariz tão exclusivo.

Tem sido sempre uma preocupação 
muito viva das Direcções manter a SPA 
bem activa nas áreas da formação e da 
actualização profissionais, bem como na 
investigação científica. A satisfação des-
tes desígnios nos conturbados tempos 
que vivemos exige uma determinação in-
teligente na sua força e grande argúcia na 
escolha dos meios. Parece-me que o fim é 
imutável há séculos: o Homem cuidando 

do seu semelhante em sofrimento, com 
um carinho altruísta. E digo parece-me 
porque… já não tenho a certeza!

Transformar o doente em cliente e o mé-
dico em funcionário amordaçado e escravi-
zado, substituindo as metas de excelência 
profissional por objectivos de produtivida-
de, terá necessariamente consequências 
funestas. Adeus à Medicina Romântica, 
adeus à Medicina Científica; preparemo-nos 
para a medicina de mercado.

As transformações económicas e socio-
profissionais a que temos vindo a assistir 
de forma tão intempestiva e violenta vão 
seguramente condicionar, e muito, as no-
vas gerações de profissionais na forma 
como irão encarar e exercer a nobilíssima 
Arte da Medicina.

Espera-se, e deseja-se, que o exercício 
da cidadania profissional seja moldado e 
se alicerce nos princípios científicos e no 
Humanismo, que são os pilares de asso-
ciações profissionais como a SPA. Será 
profundamente lamentável o seu «incon-
seguimento»1.
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1. «Inconseguimento»: possível neologismo 
político-parlamentar (ver www.youtube.com/
watch?v=dvkYf8xFWm0). 
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«Disfunção erétil na diabetes – Qual o papel das células progeni-
toras endoteliais na reparação vascular cavernosa» é o título 

do projeto de investigação que foi distinguido com o Prémio Professor 
Alexandre Moreira a 16 de junho passado, segundo dia do XIV Congresso 
da Sociedade Portuguesa de Andrologia. 

A Prof.ª Carla Costa, investigadora no Departamento de Bioquímica 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e principal respon-
sável por este trabalho, revelou ser «um privilégio e uma honra receber 
esta distinção». E completou: «Os cortes na investigação científica têm 
sido imensos e este prémio permite à equipa continuar este trabalho 
que decorre desde 2006.» Trata-se de uma pesquisa que incide no 
estudo vascular do tecido cavernoso, porque a disfunção vascular é 
uma das principais causas da disfunção erétil nos homens diabéticos. 
«Estes são doentes difíceis de tratar, pois, além de terem vasculopatia, 
também têm problemas endócrinos e neuropáticos», explica Carla Costa. 

Sabe-se que «quando ocorrem alterações vasculares existem meca-
nismos de reparação que são ativados». Contudo, esta equipa de inves-
tigação demostrou que em diabéticos «há um aumento de apoptose 
[morte celular] da vasculatura do pénis e que o processo de reparação 
local não é eficiente na regeneração vascular». Tendo esta premissa 
em conta, os autores querem agora investigar se o processo sistémico 
de reparação intervem na regeneração destas lesões na vasculatura 
peniana. «Vários estudos mostraram que as células progenitoras en-
doteliais, em caso de reparação vascular, podem ser recrutadas para 
diversos órgãos, mas, quanto à disfunção erétil, ainda não sabemos o 
seu papel», refere a investigadora principal.

Os escassos estudos que têm sido realizados nos últimos anos re-
velam que há uma diminuição das células progenitoras endoteliais na 

circulação periférica dos indi-
víduos com disfunção erétil, 
incluindo diabéticos, e que 
estas poderão ter influência 
na reparação vascular asso-
ciada à disfunção erétil. «Este 
projeto é pioneiro, pois propo-
mo-nos a estudar se estas cé-
lulas, que são percursoras das 
células vasculares e recrutadas 
da medula óssea, podem ou 
não ter um papel na reparação 
vascular do pénis diabético», 
conclui Carla Costa. 

Recorde-se que o Prémio 
Professor Alexandre Moreira 
é bienal, tem o valor de 10 mil 
euros e é atribuído pela Socie-
dade Portuguesa de Androlo-
gia com o patrocínio da Bayer 
HealthCare. O seu objetivo 
principal é distinguir trabalhos 
ou projetos de investigação nas 
áreas da Andrologia, da Medi-
cina Sexual e da Reprodução. 

Prémio para trabalho sobre 
disfunção erétil na diabetes

Trabalhos distinguidos 
no XiV Congresso da SPA 

PrÉMioS:
MELhoR CoMUnICAção oRAL
«Alterações do espermograma em doentes 
oncológicos antes do tratamento citotóxico». Autor 
principal: Dr. Edgar Tavares da Silva (Serviços de 
Urologia e Transplantação Renal e de Reprodução 
Humana do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra).

MELhoR PóSTER
«Finasteride e infertilidade masculina: caso ou 
consequência? – Relato de caso». Autora principal: 
Dr.ª Raquel Rodrigues (Serviço de Urologia do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho).

MELhoR VíDEo 
«Prostatectomia radical perineal modificada, com 
preservação dos feixes vasculonervosos». Autor 
principal: Dr. Alexandre Mendes Leal (Uromar-Clínica 
de Urologia e Andrologia, Póvoa do Varzim).

MEnÇÕES HonroSAS:
CoMUnICAção oRAL «Fragmentação de DNA em 
espermatozoides: do processamento à análise». Autor 
principal: Dr. Joel Pinto (Departamento de Genética 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto).

CoMUnICAção oRAL «Carcinoma pavimento- 
-celular do pénis: série de 56 casos». Autor principal: 
Dr. Rodrigo Ramos (Instituto Português de Oncologia 
de Lisboa).

PóSTER «Vasovasostomia microcirúrgica: experiência 
inicial do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
/Espinho». Autor principal: Dr. Jorge Dias (Serviço de 
Urologia do mesmo Centro Hospitalar).

PóSTER «Sinus pilonidal peniano: relato de uma 
localização rara». Autora principal: Dr.ª Nídia Rolim 
(Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental).

VíDEo «Linfadenectomia enguinal vídeo-assistida: 
a melhor forma de diminuir a morbilidade pós- 
-operatória?». Autor principal: Dr. Paulo Mota (Serviço 
de Urologia do Hospital de Braga).

na sessão de encerramento, que decorreu no dia 
17 de junho, foram entregues prémios e menções 
honrosas aos vencedores dos trabalhos apresen-
tados (41 no total).

o Dr. Adriano Pimenta (à dta.) entregou o prémio 
de melhor póster à Dr.ª Raquel Rodrigues
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dois novos livros 
lançados no 
Congresso da SPA

lisboa acolhe simpósio da Sociedade 
Europeia de Medicina Sexual 

As obras Manual de Medicina Sexual: 
visão multidisciplinar e Disfunção 

Eréctil: compreender e tratar foram apre-
sentadas no XIV Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Andrologia (SPA), no dia 
15 de junho. «A Medicina Sexual é multi-
disciplinar e interdisciplinar, por isso, deci-
dimos congregar opiniões de várias espe-
cialidades sobre assuntos em comum», 
afirma o Dr. Fortunato Barros, responsável 
pela Consulta de Andrologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central/Hospital de 
São José, secretário-geral da SPA e coorde-
nador do primeiro livro em conjunto com 
a enfermeira Rute Figueiredo. 

«Tendo em conta o papel fundamen-
tal e vasto que a enfermagem tem, em-
bora muitas vezes esquecido, fez todo 
o sentido conceber este livro em coo-
peração com uma profissional dessa 
área», sublinha Fortunato Barros. Este 
responsável revela ainda que «existia a 
vontade já antiga de criar uma mono-
grafia», sendo que este entusiasmo re-
sultou num livro de quase 600 páginas, 
que contou com a colaboração de mais 
de 100 autores. 

O simpósio «Practising Sexual Me-
dicine State of the Art 2014», que 

decorreu no mês de junho passado em 
Viena, na Áustria, vai repetir-se em Lis-
boa, a 12 e 13 de setembro. Ao longo dos 
dois dias, vão debater-se vários aspetos 
relacionados, sobretudo, com as princi-

pais disfunções sexuais que afetam os 
homens, dos pontos de vista urológico, 
endocrinológico e psicológico.

«Os participantes vão ficar a par das atu-
alidades nos campos da disfunção erétil, 
dos distúrbios da ejaculação, das doenças 
da próstata e sua influência na sexu-
alidade, dos distúrbios hormonais e da 
doença de Peyronie», avança o Prof. David 
Ralph, presidente da Comissão Executiva 
da European Society for Sexual Medicine 
(ESSM), que organiza este simpósio.  

No final, um painel de oradores vai dis-
cutir a patofisiologia, a etiologia, a epi-
demiologia, o diagnóstico e os possíveis 

tratamentos, incluindo os cirúrgicos, das 
disfunções sexuais. Os principais objeti-
vos deste simpósio são promover a refle-
xão sobre o estado da arte e incentivar 
a qualidade nos cuidados de saúde e a 
satisfação dos doentes. 

Desta forma, pretende-se «capacitar 
os participantes para realizarem melho-
res diagnósticos e tratar de forma mais 
eficaz os casos mais complicados», con-
clui David Ralph. Trata-se de um simpósio 
internacional que conta com a interven-
ção de especialistas oriundos de vários 
países, como Itália, Reino Unido e Holanda, 
entre outros.

Referindo-se ao outro livro – Disfunção 
Eréctil: compreender e tratar –, do qual é 
um dos autores, o Dr. Jorge Rocha Mendes, 
urologista e sócio-fundador da SPA, 
confessa esperar que o aparecimento 
deste manual implique «o compromisso 
de atualizações futuras a prazos regu-
lares». Esta obra aborda questões como 
a epidemiologia, a perspetiva histórica e 
clínica, a fisiologia da ereção e as tera-
pêuticas, entre outros temas. 

De acordo com o outro autor, o Dr. Abel 
Matos, psicólogo clínico no Centro Hospi-
talar Lisboa Norte/Hospital de Santa Ma-
ria, «estes pequenos livros [tem menos 

de 100 páginas] são muito importantes 
para quem se depara, pela primeira vez, 
com estes temas». Assim, o objetivo foi 
«conceber uma obra que se destinasse 
tanto ao profissional de saúde como a 
qualquer pessoa». Segundo se lê no pre-
fácio assinado pelo Dr. Francisco Allen 
Gomes, psiquiatra, «apesar da comple-
xidade do tema, os autores revelam uma 
notável capacidade de síntese, ao abor-
darem, de forma pedagógica e rigorosa, 
os aspetos fundamentais da disfunção 
erétil». Estas duas obras contam com o 
patrocínio científico da SPA e o apoio 
financeiro dos laboratórios A. Menarini.  

Dr. Abel Matos, Dr. Rocha Mendes, enfermeira Rute Figueiredo 
e Dr. Fortunato Barros
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Prática clínica da Andrologia 
esmiuçada em curso

2.0 Congresso de 
Urossexopatia neurogénia 

«Andrologia na Prática Clínica» é o 
título do workshop promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Androlo-
gia (SPA), que vai ter lugar na Clínica de 
Santo António, na Amadora, no próximo 
dia 20 de setembro, entre as 09h00 e as 
15h45. Esta ação inicia-se com um debate 
sobre os papéis do andrologista, do se-
xologista, do especialista em Medicina 
Geral e Familiar e do enfermeiro nas con-
sultas de Andrologia e Medicina Sexual. 
Para o Dr. Pepe Cardoso, presidente da 
SPA, este debate é um dos momentos al-
tos do curso, porque, «além de ser a ses-
são mais multidisciplinar, incide numa re-

alidade que, muitas vezes, é inexistente, 
nomeadamente nos centros de saúde». 

Em seguida, vão decorrer mesas- 
-redondas com enfoque em outros te-
mas pertinentes na área da Andrologia: 
doença de Peyronie, disfunções sexuais, 
reabilitação sexual pós-cirurgia radical 
pélvica e circuncisão. «Os grandes desa-
fios que a Andrologia enfrenta são, por 
um lado, sensibilizar os especialistas para 
estas matérias e, por outro, promover a 
colaboração entre todos, visto tratar-se 
de uma área que necessita de equipas 
funcionais e multidisciplinares», sublinha 
Pepe Cardoso.

Duas décadas depois do 1.º Congresso 
Português de Urossexopatia Neuro-

génia, a Sociedade Portuguesa de Andro-
logia (SPA) e a Associação Portuguesa de 
Neurourologia e Uroginecologia (APNUG) 
uniram esforços para organizar a segunda 
edição. A reunião decorrerá no Hotel Tryp 
Lisboa Aeroporto, nos dias 21 e 22 do pró-
ximo mês de novembro.

Em 1993, sob o impulso do Dr. José 
Sousa Sampaio, urologista falecido em 
2013, o Serviço de Urologia do Hospital 
Curry Cabral organizou o 1.º Congresso 

TEMAS EM diSCUSSão 

 Disfunção vesico-esfincteriana 

 Consequências urológicas da 
disfunção vesico-esfincteriana 

 O deficiente por traumatismo 
vertebro-medular

 Reabilitação vesical

 A sexualidade humana

 A sexualidade do deficiente por 
lesão vertebro-medular

 A gravidez na deficiente por 
traumatismo vertebro-medular

 Reabilitação sexual

Português de Urossexopatia 
Neurogénia. Nesta reunião, fo-
ram abordadas patologias que, 
embora de grande importância 
e impacto na qualidade de vida 
dos doentes, não costumavam 
fazer parte dos programas 
científicos dos principais con-
gressos nacionais e internacio-
nais da altura.

Apesar do sucesso deste 1.º 
Congresso, o cenário mudou 
pouco desde então, o que moti-
vou a SPA e a APNUG a retoma-
rem este evento. «Foram mais 

de 20 anos de esquecimento de patolo-
gias muito específicas, cuja abordagem 
deve envolver diferentes especialidades e 
áreas da Saúde, como Enfermagem, Fisia-
tria, Fisioterapia, Ginecologia e Obstetrí-
cia, Neurocirurgia, Neurologia, Pediatria, 
Psicologia, Psiquiatria, Sexologia, Sociolo-
gia e Urologia», frisa o presidente da SPA, 
Dr. Pepe Cardoso.

Na mesma linha, o Dr. Luís Abranches 
Monteiro, presidente da APNUG, sublinha 
que, apesar de a Medicina dispor hoje de 
«armas» impensáveis há 20 anos, como os 

neuroestimuladores ou o uso generalizado 
da toxina botulínica, os princípios básicos 
permanecem os mesmos. «A maior par-
te dos profissionais de saúde que lidam 
com estes doentes continua com poucos 
conhecimentos sobre o assunto, porque a 
urossexopatia neurogénia é pouco debati-
da. Por isso, é nossa obrigação realizar este 
tipo de reuniões com uma periodicidade 
mais curta», avança este responsável.

DR
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90.o AniVErSário do SErViÇo dE UrologiA do HSA

No âmbito das comemorações do 90.º aniversário do Serviço de Urologia do 
Hospital de Santo António, a Unidade de Andrologia organizou, no passado dia 14 
de junho, uma reunião dedicada à discussão de temas como a ejaculação prematura 
na clínica, a relação entre disfunção erétil e doença cardiovascular e a infertilidade. 
A iniciativa decorreu no Auditório Alexandre Moreira, no HSA, e foi dirigida, 
sobretudo, aos especialistas de Medicina Geral e Familiar.
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Vale a pena investir na 
superdiferenciação

O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Porto/Hospital de 
Santo António (HSA) foi anfitrião do XIV Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Andrologia (SPA). Este foi o pretexto para uma en-
trevista com o Dr. Avelino Fraga, atual diretor de um dos serviços 
mais reconhecidos no panorama urológico nacional.

Quais foram os principais marcos da evo-
lução do Serviço de Urologia do hSA?
A autonomia dos cuidados urológicos 
começou com a criação do Serviço de 
Urologia e Doenças Venéreas, pela mão 
do Dr. Óscar Moreno, em 1924. Mais tarde, 
assistiram-se a novos desenvolvimentos, 
com o trabalho do Prof. Jacinto Andrade 
e do Dr. Alberto Milheiro, principal respon-
sável pela modernização dos cuidados. 
Com a chegada do Dr. Adriano Pimenta à 
direção, o Serviço foi então transportado 
para o século XXI e a Andrologia ganhou 
uma nova dimensão. Hoje, este Serviço de 
Urologia é uma referência ao nível nacio-
nal, tendo sido responsável pela formação 
da maior parte dos atuais diretores dos 
serviços no norte de Portugal.

A par do investimento na formação, de 
que forma é que este Serviço tem procu-
rado modernizar-se?
O HSA reúne as valências de um hospital 
central, universitário e polivalente, com 
uma ligação muito forte à formação e à 
investigação – somos o hospital portu-
guês que mais investe em investigação 
científica. Além dessa preocupação, desde 
há cerca de dois anos, estamos envolvidos 
num longo processo de criação de depar-
tamentos, no sentido de criar centros de 
referência dentro do Serviço. Atualmente, 
estamos organizados em unidades fun-
cionais, sendo que muitas já exercem de 
forma autónoma: Unidade de Andrologia; 
Unidade de Litíase; Unidade de Oncologia 
da Bexiga e da Próstata; Unidade de Ure-

tra; Unidade de Urologia Pedi-
átrica; Unidade de Transplan-

tação e Unidade de Pavimento 
Pélvico. Trata-se de um processo 

inédito em todo o País. 

A subespecialização é uma aposta de 
futuro?
Com certeza! Até há poucos anos, era 
consensual que os urologistas tinham de 
exercer todas as áreas da Urologia. Ape-
sar de não ser linear, entendo que o para-
digma está a mudar. Sobretudo nos hos-
pitais centrais, onde existe uma grande 
diversidade de patologias, vale a pena in-
vestir na superdiferenciação e na criação 
de centros de referência. Aliás, de acordo 
com o Ministério da Saúde, a implemen-
tação de centros de referência é agora 
um objetivo nacional. Apesar disso, este 
não tem sido um percurso fácil… Esta or-
ganização tem também inconvenientes, 
especialmente porque exige algum sa-
crifício pessoal dos médicos. Lidar com 
um eventual sentimento de limitação tem 
sido a nossa maior dificuldade. Porém, 
sabemos que a centralização dos cuida-
dos é benéfica para os doentes e é para 
servi-los que cá estamos. 

Quais têm sido os maiores desafios des-
de que assumiu a liderança do Serviço 
de Urologia, em 2009?
Além da modernização da estrutura orga-
nizacional, as maiores dificuldades pren-
dem-se com os constrangimentos impos-
tos ao trabalho médico. Vivemos tempos 
difíceis – porventura, os médicos nunca 
foram tão maltratados. Todos os dias, são 
«atacados» pela burocracia e, ao mesmo 

tempo, confrontados com o desprestígio 
e a desconsideração do seu trabalho. São 
exemplo desse cenário o aumento da exi-
gência, que não se reflete nos salários do 
Serviço Nacional de Saúde, a possibilida-
de de outros profissionais prescreverem 
ou a indisponibilidade de novos equipa-
mentos nos hospitais. Neste momento, 
o grande desafio de qualquer direção é 
manter os médicos motivados. 

neste contexto, como motiva a sua equipa?
Oferecendo-lhes novos projetos, novas 
dinâmicas e espaço para terem novas 
ideias. O Serviço Nacional de Saúde tem 
um potencial de crescimento e de novas 
terapêuticas absolutamente fantástico. 
Por isso, acredito que esta organização 
por departamentos potencia essa ca-
pacidade. Com a criação de equipas di-
ferenciadas, é possível criar consultas 
próprias e desenvolver guidelines espe-
cíficas. O objetivo é que cada uma destas 
áreas se desenvolva per si, sendo respon-
sável por lançar projetos, organizar cur-
sos, publicar resultados, analisar dados… 
Curiosamente, a Andrologia é a área que 
funciona há mais tempo e de forma mais 
autónoma no nosso Serviço. 

Qual a importância do convite para que 
o Serviço de Urologia do hSA fosse o 
anfitrião do XIV Congresso da SPA?
Foi um reconhecimento muito grande e o 
reflexo da credibilidade do nosso Serviço. 
Não se tratou apenas de uma reunião teó-
rica, mas também com uma importante 
vertente prática, com a transmissão de 
cirurgias ao vivo, o que envolveu uma 
responsabilidade acrescida.  

inês Melo

diálogos



Como começou a sua ligação 
à Andrologia? 
Foi o Dr. Jacinto de Andrade, na altura 
diretor da equipa de Urologia do Hospi-
tal Geral de Santo António, que me entu-
siasmou a ir para Barcelona, estagiar na 
Fundació Puigvert, com o Dr. José Maria 
Pomerol Serra, uma figura ímpar da Andro-
logia internacional. Durante esse tempo, 
fui muito incentivado a promover o desen-
volvimento desta área em Portugal. Quan-
do regressei ao Porto, comecei então a 
organizar a primeira consulta de inferti-
lidade masculina, que arrancou em maio 
de 1968. 

Que memórias guarda desses 
primeiros anos?
Foram tempos de grande entusiasmo, ao 
lado de duas figuras notáveis – os Drs. 
Alexandre Moreira e António Requixa. Um 
dos objetivos principais da Direção da 
SPA era a divulgação da Andrologia por 
todo o País e, assim, programámos a sua 
expansão, embora, em certos momen-
tos, com sérias dificuldades no respetivo 
apoio das estruturas médicas, incenti-
vando particularmente a profilaxia da in-
fertilidade masculina e visando a Medicina 
escolar. Também me orgulho da criação 
de uma consulta de intersexo, dedicada 
a questões de ambiguidade sexual (atual-
mente designada «alterações do desenvol-
vimento sexual»), no início dos anos de 

1970. Nessa altura, começámos também a 
dinamizar a Unidade de Andrologia com a 
abordagem das disfunções sexuais, feita 
por uma equipa multidisciplinar, incluindo 
áreas como a Sexologia e a Psicologia. Foi 
um crescimento lento, mas progressivo.

há 50 anos, qual era o maior desafio 
do andrologista?
O mesmo que enfrentamos hoje: avaliar 
as disfunções sexuais. A sexualidade tem 
uma dimensão pessoal e social muito vas-
ta. Contudo, durante muito tempo, estudá-
mos apenas o homem e não o casal. Atu-
almente, apesar de todas as possibilidades 
terapêuticas, ainda há muito receio de uma 
conversa a dois. Mais uma vez, a educação 
é muito importante… Não devemos esque-
cer que, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, «saúde é um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental e social». A 
sexualidade deve ser encarada com natu-
ralidade e o contributo das Neurociências, 
sobretudo da área cerebral, tem sido fun-
damental para esse entendimento. 

Um das suas preocupações foi também 
a aproximação a outras sociedades 
internacionais…
Numa área que começava a dar os primei-
ros passos em Portugal, o contacto com 
outras sociedades foi fundamental. Surgiu 
assim a ideia de organizar uma Reunião 
Ibérica de Andrologia, durante um en-

inês Melo

contro em Coimbra, entre as direções da 
SPA e da Sociedade Espanhola de Androlo-
gia, em 1992. A 1.ª Reunião Ibérica acabaria 
por acontecer em março de 1994, na Póvoa 
de Varzim. Também procurámos ter rela-
ções diretas com a Sociedade Internacional 
de Andrologia e com a Escola Europeia de 
Andrologia, da qual a SPA era um membro 
efetivo. Acredito que a partilha de conhe-
cimento deve pautar o rumo da SPA, mas 
este trabalho deve começar de dentro. Falo, 
por exemplo, da relação com a Sociedade 
Portuguesa de Medicina da Reprodução. 

Qual o papel do andrologista numa 
unidade de Medicina da Reprodução?
É um elemento obrigatório! Fiz parte da 
primeira Comissão de Reprodução Me-
dicamente Assistida, ainda no tempo 
da Dr.ª Leonor Beleza, e foi um trabalho 
extremamente gratificante. Agora, não há 
qualquer andrologista neste organismo, 
apesar do seu papel fulcral na avaliação da 
infertilidade conjugal. O doente não é um 
espermograma, tem de ser observado por 
uma equipa multidisciplinar. Segundo as 
normas da Escola Europeia de Andrologia, 
na avaliação da infertilidade conjugal, quan-
do o fator em causa é masculino, compete 
ao andrologista, após a avaliação, definir as 
orientações terapêuticas a aplicar, incluindo 
as tecnologias da reprodução médica assis-
tida, o que nem sempre se constata. Esta 
esfera da Andrologia é verdadeiramente 
fascinante, quando os nossos objetivos são 
atingidos e partilhamos a felicidade dos 
pais, que nos ficam eternamente gratos. 

Como perspetiva o futuro da Andrologia 
em Portugal?
Acredito que a Andrologia pode ser um 
exemplo para a forma como os médicos 
se devem relacionar com os doentes. Em 
Portugal, parece-me possível que, dentro 
de alguns anos, a Andrologia se torne 
uma especialidade independente, assu-
mindo o papel de uma «ginecologia mas-
culina». Depois, é natural que se desenvolva 
um setor mais dedicado à Medicina da 
Reprodução e outro à Andrologia Geral. 
Estamos no bom caminho. 

A SPA atribuiu o Prémio Dr. Sousa Sampaio/Mérito em Andrologia ao Dr. Adriano Pimenta, sócio-fundador e antigo 
presidente desta Sociedade, no Jantar do XIV Congresso, no dia 16 de junho. Esta homenagem foi o mote para uma en-
trevista na qual Adriano Pimenta recordou os primeiros passos da Andrologia em Portugal e comentou o seu estado atual.

o Dr. Pepe Cardoso (à esq.) e o Prof. La Fuente de Carvalho (à dta.) entregaram o 
Prémio Dr. Sousa Sampaio/Mérito em Andrologia ao Dr. Adriano Pimenta
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avaliar as disfunções sexuais continua a 
ser o grande desafio da andrologia
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Formadores: Dr. Vasco Serrão, responsável pela Consulta de 
Venereologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central/Hospital 
de Santo António dos Capuchos (HSAC); Dr.ª Teresa Pinto 
de Almeida, do Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar 
do Porto; Dr.ª Joana Cabete, da Consulta de Venereologia do 
HSAC; e Dr. António Santos, da Unidade de Pele do Instituto 
Português de Oncologia do Porto.

importância da abordagem multidisciplinar: «As doenças 
sexualmente transmissíveis abrangem a Urologia, a Dermatologia, 
a Ginecologia e, muitas vezes, também a Medicina Geral e Familiar. 
A Urologia, além de situações agudas, acaba por lidar com muitos 
dos casos nos quais é importante o diagnóstico diferencial com 
a patologia genital não sexualmente transmissível. Assim, é impor-
tante a constante atualização.»

Aspetos mais relevantes do curso: «Foram apresentadas as 
novidades em termos de epidemiologia, no sentido de se perce-
ber o que está a mudar. Foi verificado que há doenças que estão 
a reaparecer, principalmente a sífilis. Destacada foi também a 
prevalência elevada do vírus do papiloma humano (VPH) em 
Portugal, que atinge uma em cada cinco mulheres a partir dos 
18 anos, havendo picos em que chega a atingir um terço das 
mulheres. Neste campo, a vacinação foi apontada como uma no-
vidade importante e foi também sublinhado que Portugal é um 
dos países da Europa com a taxa de vacinação para o VPH mais 

elevada. Também foram discutidos os novos métodos de diagnós-
tico, em especial os de biologia molecular, e os esquemas terapêu-
ticos de acordo com as mais recentes guidelines.»

Mensagens-chave: «Um dos maiores desafios das DST é o 
diagnóstico, sendo que cada especialidade foca aspetos distintos 
na sua abordagem. A Urologia, por exemplo, está mais atenta ao 
diagnóstico e tratamento dos sintomas na fase aguda. Por outro 
lado, a Dermatologia tem a preocupação adicional de investigar 
possíveis coinfeções e confirmar a cura. Estes doentes têm um ris-
co acrescido de desenvolver outras infeções, pelo que o follow-up 
é essencial e tanto pode ser realizado pelo especialista que faz o 
diagnóstico na fase aguda, como pode haver uma referenciação.»

encontros

Formação 
diversificada e 

multidisciplinar 
nos cursos 

pré-congresso

Formadores: Dr. Pepe Cardoso, urologista no Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca, na Amadora, e presidente 
da Sociedade Portuguesa de Andrologia (SPA); Prof. Pedro 
Vendeira, responsável pela Consulta de Andrologia do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa e vice-presidente da SPA; e 
Prof. Joaquim Sarquella Geli, urologista na Fundação Puigvert, 
em Barcelona.

objetivo: «Informar e formar todos os urologistas interessa-
dos na prática cirúrgica para a colocação de próteses penia-
nas, incentivando-os a aprofundar conhecimentos nesta área 
e a saber lidar com as complicações deste tipo de cirurgia. 

Curso «dST e dermatologia genital»

Curso «Próteses penianas»
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A aposta da Sociedade Portuguesa de Andrologia na for-
mação é clara e refletiu-se nos cursos pré-congresso, que 
decorreram no dia 15 de junho. Doenças sexualmente trans-
missíveis (DST) e Dermatologia genital, próteses penianas 
e infertilidade foram os temas abordados em parceria com 
outras especialidades além da Urologia. Aqui ficam os re-
sumos dos formadores sobre as principais mensagens que 
foram transmitidas nos cursos. 

Vanessa Pais

Dr.ª Teresa Pinto de Almeida, Dr. Vasco Serrão 
e Dr.ª Joana Cabete (da esquerda para a direita)



CoMPorTAMEnToS dE riSCo PArA inFErTilidAdE 

São muitos os fatores e atitudes que podem contribuir para a infertilidade, sendo que, na maior parte dos casos, os especialistas 
não os abordam na consulta, não sensibilizando, por isso, para a mudança de atitude. É preciso inverter esta situação, começando 
por alertar os doentes para comportamentos de risco como:

 Exposição aos disruptores endócrinos: estes estão presentes nos alimentos, nos cosméticos, nos protetores solares, em 
medicação como os esteroides anabolizantes, no ambiente e numa série de utensílios do quotidiano. São, portanto, muito 
presentes na vida diária e nocivos para a espermatogénese. 

 Hábitos de exposição ao calor: a permanência prolongada na sauna ou no banho turco pode ser prejudicial.

 Outros hábitos: permanecer na posição sentada durante muito tempo; colocar o computador portátil sobre as coxas; ou utilizar 
o telemóvel no bolso dianteiro das calças.

Formadores: Dr. Luís Ferraz, urologista no Centro hospitalar 
de Vila nova de Gaia/Espinho; e Prof.ª Teresa Almeida Santos, 
diretora do Serviço de Reprodução humana do Centro hospitalar 
e Universitário de Coimbra e presidente da Sociedade Portu-
guesa de Medicina de Reprodução.

Curso «Próteses penianas»

Curso «infertilidade»

Este curso, que tem conhecido lotação esgotada em todas as 
suas edições, pretende ser um primeiro passo para a forma-
ção posterior mais aprofundada em centros de referência.»

desafios enumerados: «A técnica cirúrgica para coloca-
ção de próteses penianas pode ser relativamente simples, 
desde que realizada por cirurgiões experientes (requisito mí-
nimo de 20 cirurgias anuais), que sigam todos os passos essenciais 
à boa prática deste tipo de procedimento, no menor tempo 
possível. Desta forma, é possível manter uma taxa de infeção 
baixa (entre 1 e 3%). Ao nível da formação, são poucos os 
centros de referência nacionais com capacidade para receber 

urologistas que se queiram diferenciar nesta área, além dos 
constrangimentos económicos que restringem, no setor público, 
a utilização de próteses maleáveis, apesar das provas dadas 
pelas hidráulicas.»

Mensagens-chave: «A formação, a experiência dos cirur-
giões e o cumprimento das regras são fundamentais para o 
sucesso da cirurgia com vista à colocação de próteses pe-
nianas. Uma prótese mal colocada pode ser um verdadeiro 
pesadelo para o doente e para o cirurgião, devendo todos 
os urologistas estar sensibilizados para esta questão e saber 
lidar com as complicações.» 

Pertinência: «É preciso sensibilizar os urologistas que se 
dedicam à Andrologia para a necessidade de integrarem as 
unidades de Medicina de Reprodução. Em Portugal, escas-
seiam unidades nesta área, principalmente no setor público. 
Assim, é extremamente importante que a Sociedade Portu-
guesa de Andrologia continue a apostar nestes cursos e a 
sensibilizar/cativar os jovens urologistas para esta área.»

Fatores-chave para uma abordagem de sucesso: «As 
questões da infertilidade têm de ser abordadas de forma 
multidisciplinar, sendo que o casal tem de ser avaliado em 
simultâneo. O tempo é uma questão fulcral no que toca à 
infertilidade. Assim, é essencial investir fortemente no diag-
nóstico para o sucesso do tratamento. Ao mesmo tempo, é 
igualmente importante apostar na prevenção da infertilidade» 
(ver caixa).

Mensagens-chave: «A integração de urologistas experientes 
na área da Andrologia é fundamental para as unidades de Me-
dicina da Reprodução. Para o sucesso do tratamento da infer-
tilidade, é preciso investir no diagnóstico e, como tal, avaliar 
os dois elementos do casal em simultâneo e continuamente. 
Apostar na prevenção é igualmente importante.»

AndrologiA
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O Dr. Paulo Azinhais, urologista 
no Centro Hospitalar e Univer-
sitário de Coimbra, deu início 

à sessão sobre a doença de Peyronie e 
uma das mensagens que frisou tem a 
ver com o diagnóstico precoce. «Embora a 
eficácia da maioria das terapêuticas seja re-
lativamente fraca e tenha pouca evidên-
cia clínica, até pelo desconhecimento da 
etiologia e fisiopatologia da doença, há 
que ter a noção de que é essencial atuar 

desde cedo para tentar travar a mesma.» 
Contudo, têm-se registado grandes 

avanços, nomeadamente com a apro-
vação do tratamento intralesional com 
colagenase do clostridium hystoliticum, 
pela Food and Drug Administration 
(FDA). «Embora estudado desde a década 
de 1980, este fármaco injetável entrou no 
mercado dos EUA em dezembro de 2013 
e, mais cedo ou mais tarde, poderá chegar 
à Europa», adiantou. 

novidades terapêuticas 
para a doença de Peyronie

«PrEVEjo qUE A AndrologiA TEnHA UM FUTUro longo E FrUTíFEro»

Qual o papel da Andrologia contemporânea?
Um departamento moderno de Urologia não faz sentido 
sem uma Unidade de Andrologia/Medicina Sexual. Esta 
área tem uma presença cada vez mais global e integrada, 
incluindo aspetos relacionados com sintomas do trato uri-
nário inferior, uro-oncologia, cirurgia reconstrutiva, entre 
outros. Portanto, prevejo que a Andrologia tenha um futuro 
longo e frutífero. 

Quais os principais desafios futuros?
Os desafios da Urologia, e da Andrologia em particular, são 
muitos e variados. O urologista tem de estar mais presente 

na investigação translacional, ser um produtor de ciência e 
não um mero aplicador da mesma. 

Como caracteriza as relações entre as várias sociedades 
científicas de Andrologia?   
É fundamental que as sociedades de Andrologia dos vários 
continentes estreitem laços. A ligação entre as sociedades 
portuguesa e espanhola é um bom exemplo de compreensão 
e colaboração mútuas com vários anos. Para que as sociedades 
de Andrologia possam «andar de mãos dadas», mas a traça-
rem cada uma o seu caminho, a melhor maneira é continuarem 
a encarar o futuro com otimismo e rigor científico. 

Esta novidade foi também focada pelo 
Dr. Juan Ignacio Martinez-Salamanca, es-
pecialista em Urologia e Saúde Sexual no 
Hospital Ruber Internacional e no Hospital 
de la Zarzuela, em Madrid, na sua comu-
nicação sobre terapêuticas futuras. «A 
colagenase do clostridium hystoliticum 
demonstrou resultados promissores e, 
agora, temos de estar atentos à sua utili-
zação fora dos ensaios clínicos e perceber 
as limitações dos seus custos na prática 
clínica diária», sugeriu este orador. 

opções cirúrgicas

«Quando a doença de Peyronie não res-
ponde ao tratamento médico e está es-
tável há pelo menos seis meses, o doente 
tem a opção do tratamento cirúrgico», 
explicou o Prof. Nuno Tomada, urologista 
e responsável pela Unidade de Medicina 
Sexual do Centro Hospitalar de São João, 
no Porto. 

A corporoplastia de encurtamento da 
túnica albugínea é, segundo este espe-
cialista, «uma boa opção em curvaturas 
do pénis inferiores a 60º, sem deformi-
dades complexas, e quando o doente 
assume uma perda de 20% no compri-
mento peniano». «Já a corporoplastia de 
alongamento está indicada para situações 
mais graves da doença de Peyronie, em 
casos de curvaturas superiores a 60º, 
deformidades complexas ou placas de 
maiores dimensões», acrescentou Nuno 
Tomada. E concluiu: «Grande parte do 
sucesso cirúrgico deve-se ao cuidado 
pós-operatório, nomeadamente com a 
automassagem e estiramento peniano 
duas semanas depois da cirurgia e o re-
curso à terapia de tração externa após a 
cicatrização da ferida operatória durante 
alguns meses.» 

Em entrevista, o Dr. Juan Ignacio Martinez-Salamanca comentou a importância da Andrologia na atualidade, bem como 
os desafios futuros e as relações entre as sociedades científicas.

encontros

A aprovação da colagenase do clostridium hystoliticum para o tratamento 
intralesional da doença de Peyronie, nos EUA, foi um dos hot topics debatidos 
numa mesa-redonda que decorreu no segundo dia do XIV Congresso da SPA. 

Marisa Teixeira

Drs. Juan Ignacio Martinez-Salamanca, Joaquim Lindoro, 
Pepe Cardoso, Paulo Azinhais e Prof. nuno Tomada



«O gold standard no tratamen-
to da doença de Peyronie é 
a cirurgia, com uma taxa de 

sucesso elevada na melhoria da curvatura, 
devendo ser considerada nos casos de do-
ença estável. A terapêutica conservadora 
tem resultados modestos, principalmente 
nos casos em que existe curvatura e encur-
tamento significativo do pénis. 

A seleção da cirurgia mais adequada para 
cada doente é uma parte vital do tratamen-

to, que não deve ser ignorada. A capacidade 
erétil deve ser avaliada inicialmente como 
fator determinante na escolha da técnica 
entre cirurgia reconstrutiva e implante de 
prótese peniana. A cirurgia de alongamento 
peniano é ideal para doentes com perda se-
vera do tamanho do pénis, curvaturas supe-
riores a 60º ou deformidades proeminentes 
em ampulheta, mas sem disfunção erétil.

A preservação das estruturas vasculares 
e neuronais durante a mobilização do feixe 

Tratamento cirúrgico da doença de Peyronie
O Dr. Joaquim Sarquella Geli, da Fundação Puigvert, em Barcelona, e o Dr. Ates Kadioglu, da Universidade de Istambul, na 
Turquia, foram os protagonistas das cirurgias em direto realizadas na manhã de 16 de junho. Sarquella Geli aplicou a 
técnica dos 16 pontos de Lue e Ates Kadioglu efetuou uma incisão da placa e enxerto com veia safena. Este especialista 
turco partilhou com a Andrologia Hoje a sua opinião sobre a abordagem cirúrgica da doença de Peyronie.

neurovascular requer um cirurgião expe-
riente e um campo de grande ampliação. A 
dissecção do feixe pode ser realizada atra-
vés de uma abordagem média ou lateral, 
dependendo do sentido da curvatura. 

O enxerto com veia safena tem menor 
contração em enxertos biológicos para que 
apenas uma pequena quantidade de teci-
do excedente seja necessária na cirurgia. A 
medição e o cálculo da veia safena são im-
portantes para evitar o excesso de colheita 
ou o comprimento inadequado da veia, que 
é preparada com a ajuda de um bloco de 
Silastic® e pinos para manipulação fácil. 

No final da cirurgia, é inserido um ca-
teter Foley, que deve ser removido no dia 
seguinte. Para prevenir a ocorrência de 
hematomas, deve ser aplicada um penso de 
Koban, que deverá ser mudado diariamente 
durante uma semana. As relações sexuais 
e a masturbação são proibidas nas seis 
semanas seguintes.» 

Drs. Ates Kadioglu, Bruno Pereira (comentador), J. Sarquella Geli e Fortunato Barros 
(comentador)
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FUTUro ProMiSSor

O último palestrante desta mesa-redonda – Dr. Natalio Cruz, diretor da Clínica Andromedi, 
em Sevilha – traçou um futuro promissor e risonho para a disfunção erétil. «Terapêuticas 
recentes, como as ondas de choque para a DE de origem venosa, estão a ser utilizadas 
com uma taxa de sucesso que se situa entre os 60 e os 80%, sem complicações ou efeitos 
adversos conhecidos», explicou o especialista espanhol. E ressalvou: «No entanto, o futuro 
deste tipo de terapêutica passará pela realização de protocolos mais individualizados, 
no que diz respeito ao número de sessões e, possivelmente, para um resultado mais 
duradouro, pela sua combinação com a terapêutica oral.»

Num futuro mais longínquo, a terapêutica génica foi apontada por Natalio Cruz como 
uma nova esperança no tratamento da DE e explicou: «Esta terapêutica consiste em 
modificar a expressão ao nível molecular, dentro do tecido erétil, sendo assim possível 
melhorar a função erétil, pois está a ser corrigido o “defeito” molecular do pénis.»
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encontros

Estima-se que, em Portugal, a pre-
valência da disfunção erétil (DE) 
ascenda aos 13%. O seu impacto na 

qualidade de vida dos doentes e dos casais 
e o facto de ser um importante marcador 
de risco cardiovascular fazem com que, ao 
diagnosticar esta patologia, o médico tenha 
a responsabilidade acrescida de não só tra-
tar o doente com vista à melhoria da sua 
função erétil, como também diminuir o ris-
co cardiovascular. Foi esta a principal men-
sagem transmitida pelo Dr. Ricardo Patrão, 
urologista no Centro Hospitalar de Tondela-
-Viseu, durante a sua intervenção na mesa-
-redonda intitulada «Disfunção erétil», que 
decorreu no dia 16 de junho.

Este especialista argumentou que «a 
DE frequentemente antecede em dois ou 
três anos um evento cardiovascular poten-
cialmente fatal, como o enfarte agudo do 
miocárdio». Quanto ao tratamento, Ricar-
do Patrão sublinhou a grande evolução do 
tratamento médico nos últimos 15 anos, que 
teve início com o aparecimento dos inibido-
res da fosfodiesterase-5.

Hoje, é possível tratar a maioria dos ca-
sos de DE com terapêutica médica. «Exis-
tem ao nosso dispor vários fármacos, com 
diferentes formas de administração (oral, 
orodispersível, etc.), tempo até ao início de 
ação e tempos de semivida mais ou menos 

Estado da arte no tratamento 
da disfunção erétil

longos, o que permite escolher a terapêuti-
ca adequada a cada doente e fazer várias 
tentativas de otimização do tratamento», 
concluiu Ricardo Patrão.

Tratamento cirúrgico da dE  

Também no campo das opções cirúrgi-
cas, o tratamento deve ser adequado às 
características e necessidades do doente, 
defendeu o segundo interveniente nesta 
mesa-redonda, Prof. Nuno Monteiro Pereira, 
diretor clínico da Clínica do Homem e da 
Mulher, em Lisboa. «A par da idade, é preci-
so questionar o doente sobre a sua ativida-
de sexual e as expetativas, para podermos 
tomar a decisão terapêutica mais adequada 

ao seu caso», sublinhou este orador.
Aproveitando para notar a crescente 

prevalência da DE por insuficiência ve-
nocavernosa na faixa etária jovem (18- 
-30 anos), este especialista lembrou: «É 
muito positivo para o médico e para o 
doente possibilitar uma vida sexual pra-
ticamente normal a um jovem que nun-
ca teve uma relação sexual satisfatória. 
Mas não nos podemos esquecer de 
que uma cirurgia nesta área é sempre 
complexa. Neste contexto, é essencial a 
aprendizagem e a experiência do cirur-
gião, mas também que todos estejam 
preparados para lidar com possíveis 
complicações.» 

Outrora doença tabu, a disfunção erétil é hoje encarada como tratável, com uma elevada taxa de sucesso. No en-
tanto, é preciso não esquecer os homens que ainda precisam de ajuda para dar o primeiro passo no sentido do 
tratamento desta patologia, que é um importante marcador de risco cardiovascular.

Vanessa Pais

Dr. natalio Cruz, Prof. La Fuente de Carvalho, Dr. Ricardo Patrão e Prof. nuno Monteiro Pereira (da esquerda para a direita)



Moderado pelo Dr. Pepe Cardoso, 
urologista no Hospital Prof. Doutor 
Fernando Fonseca, na Amadora, 

e presidente da SPA, o simpósio promo-
vido pelos laboratórios A. Menarini, no 
dia 16 de junho, passou em revista a evi-
dência sobre o avanafil, um novo inibi-
dor da fosfodiesterase-5. 

Segundo o Prof. Pedro Vendeira, respon-
sável pelo Núcleo de Urologia da Clínica do 
Dragão-Porto e vice-presidente da SPA –, 
este novo fármaco «parece destacar-se pela 
maior seletividade, que lhe confere uma atu-
ação muito eficaz e, provavelmente, um me-
lhor perfil de segurança e tolerabilidade no 

tratamento da disfunção erétil [DE]». 
Apoiando-se nos estudos REVIVE (Rese-

arch Evaluating an Investigational Medica-
tion for Erectile Dysfunction), este especia-
lista concluiu: «O avanafil melhora a função 
erétil no adulto com DE ligeira a grave, 
incluindo homens com diabetes ou que fo-
ram submetidos a prostatectomia radical. 
Tem um início de ação rápido, é bem tole-
rado nas doses de 50, 100 e 200 mg e pode 
ser adequado ao tratamento on demand 
em alguns casos da DE ligeira a grave.»

Seguiu-se a intervenção do Dr. Sérgio 
Santos, urologista na Clínica CUF Cascais 
e responsável pela Consulta de Medicina 

Evidência do avanafil, 
um novo inibidor da fosfodiesterase-5

A reabilitação sexual depois de uma prostatectomia radical 
refere-se ao uso de fármacos ou aparelhos para maximizar 

a recuperação da função erétil (FE). A disfunção erétil (DE) 
no pós-operatório é provocada por questões de natureza neu-
rogénica, arteriogénica, venogénica e referentes à integridade 
dos corpos cavernosos. 

A etiologia neurogénica é a principal, com a presença de 
uma neuropraxia em, virtualmente, todos os doentes, até cerca 
de 18 a 24 meses após a cirurgia. Esta leva a perda das ereções, 
com hipoxia dos corpos cavernosos e consequente perda de 
músculo liso e deposição de colagénio. A reabilitação peniana 
pretende evitar esta hipoxia, mantendo a integridade dos cor-
pos cavernosos e maximizando a recuperação da FE.

As investigações em modelo animal mostraram que o uso 
perioperatório de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) 
tem um efeito protetor no músculo cavernoso. Já no homem 
existem inúmeros estudos com o uso de inibidores da PDE-5, 
bombas de vácuo ou de injeções intrauretrais ou intracaverno-
sas de alprostadil. A maioria destes estudos socorre-se do uso 
de inibidores da PDE-5 por ser uma terapêutica não invasiva, 
conveniente e muito bem tolerada. Montorsi et al. publicou em 
1997 o primeiro estudo, com resultados encorajadores – recu-
peração da FE em 67% dos doentes tratados versus 20% do 
grupo de controlo. 

Eficácia incerta da 
reabilitação sexual 

luís Costa
Urologista no Centro Hospitalar de Vila nova de gaia/Espinho

oPinião

Sexual do grupo Corclinica, em Lisboa. Este 
orador sublinhou as principais conclusões 
do Study Evaluating the Effects of Avana-
fil on Semen Parameters, analisando o 
perfil farmacocinético e farmacodinâmi-
co do avanafil. «O início de ação decorreu 
antes dos 15 minutos após a toma (10 mi-
nutos com a dose de 200 mg e 12 minutos 
com a dose de 100 mg) em 83% dos ho-
mens, tendo sido obtida uma duração do 
seu efeito para lá das seis horas, mostrando 
um perfil altamente favorável para quem 
pretende uma sexualidade espontânea», 
sublinhou este urologista.  

Muito destacada foi também «a elevada 
seletividade do avanafil para a fosfodiestera-
se-5, o que lhe confere não só eficácia, como 
garante um melhor perfil de segurança e to-
lerabilidade», indicou Sérgio Santos. E acres-
centou: «O avanafil não exige ajuste de dose 
em populações especiais e pode ser tomado 
com ou sem alimentos, sendo a dose inicial 
recomendada a de 100 mg.» O especialista 
realçou ainda que o avanafil vem dar um 
importante contributo para quem pretende 
auxiliar os casais com disfunção erétil. 

Desde então, têm sido publicados vários estudos, mas ape-
nas três com elevado nível de evidência. São todos multicên-
tricos e utilizam os inibidores da PDE-5 em doentes com FE 
normal submetidos a prostatectomia radical com preservação 
bilateral dos feixes vasculonervosos. O primeiro (Padma-Nathan 
et al., 2008) – criticado pelo número pequeno de doentes e 
a elevada taxa de abandono – mostrou que 29% dos doentes 
recuperaram a FE versus 4% do grupo de placebo. 

No mesmo ano, em outro estudo (Montorsi et al.), com 628 
doentes, não se observaram diferenças significativas entre os 
grupos, tal como aconteceu em 2014, com outra investigação 
dos mesmos autores, que englobou 423 doentes. Em conclu-
são, a reabilitação peniana ainda é uma estratégia clínica de 
eficácia e valor incertos. São necessários mais estudos pros-
petivos, randomizados, duplamente cegos e controlados por 
placebo para se tirarem conclusões definitivas. 
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Dr. Sérgio Santos, Dr. Pepe Cardoso e Prof. Pedro Vendeira (da esquerda para a direita)
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«Disfunção erétil: implante de prótese hidráulica e implante de prótese maleável 
subcoronal sob anestesia local» e «Curvatura peniana congénita: rotação 
dos corpos cavernosos (técnica de Shaeer)» foram as cirurgias executadas na 
manhã de 17 de junho, respetivamente pelo Prof. Joaquim Sarquella Geli, da 

Fundação Puigvert, em Barcelona, e pelo Dr. Natalio Cruz, diretor da Clínica 
Andromedi, em Sevilha. Segue-se um resumo da sessão de discussão com a 

assistência sobre as técnicas executadas.

tumor do pénis e reabilitação sexual 

A evolução não tem impedido que o 
tumor do pénis ainda se revele um 
assunto tabu. Apesar de diagnosti-

cado em fases avançadas, a taxa de sucesso 
no tratamento é elevada, perto dos 80%, 
contexto que deu o mote à mesa-redonda 
«Tumores do pénis». O Dr. Jorge Oliveira, 
diretor do Serviço de Urologia do Instituto 
Português de Oncologia (IPO) do Porto, 
defendeu que «há lugar para a cirurgia 
conservadora, mas esta opção tem de ser 

tomada com muito bom senso, para que 
não se comprometa a taxa de cura». Já a 
linfadenectomia «é mandatória quando há 
gânglios palpáveis, pois será a única hipó-
tese de cura a oferecer ao doente», acres-
centou.

Por outro lado, sendo o órgão essencial 
da sexualidade masculina e com uma taxa 
de sobrevivência ao tratamento oncoló-
gico tão elevada,  é essencial falar de reabi-
litação sexual dos doentes com tumor do 

pénis, tema desenvolvido pela Prof.ª Lúcia 
Monteiro, diretora do Serviço de Psiquiatria 
e coordenadora da Clínica de Onco-sexolo-
gia do IPO de Lisboa. Sendo, até agora, a 
única do País, «esta é uma unidade mul-
tidisciplinar com especialistas de Gineco-
logia, Urologia, Radioterapia, Oncologia, 
Endocrinologia, Psicologia e Psiquiatria, 
que se dedica à formação profissional e 
ao tratamento em onco-sexologia», conta. 
No caso do tumor do pénis «é importan-
te avaliar a satisfação e frequência sexual 
prévias ao diagnóstico, informar precoce-
mente sobre o impacto dos tratamentos e, 
após a cirurgia, ensinar estratégias de rea-
bilitação psicossexual que promovam uma 
vida sexual satisfatória», explicou. Nesse 
sentido, Lúcia Monteiro lançou o repto aos 
urologistas dedicados à Andrologia para 
desenvolverem programas de avaliação de 
risco e reabilitação sexual dos doentes uro-
-oncológicos. 

Discutir o papel da terapêutica poupadora de órgão versus radical no tumor do pénis foi um dos temas da mesa- 
-redonda que versou sobre esta patologia no dia 17 de junho. A reabilitação sexual foi outra das questões discutidas, 
à luz da experiência da única Clínica de Onco-sexologia portuguesa, que funciona no IPO de Lisboa.
Vanessa Pais

Em tempo de restrições, quais as verda-
deiras indicações das próteses hidráulica 
e maleável?
natalio Cruz (nC): A primeira questão que 
ponderamos é a económica. Apesar de 
serem melhores e mais naturais do que as 
maleáveis, as próteses hidráulicas são mui-
to mais dispendiosas. Perante as restrições 
económicas, no nosso hospital, optamos 
por dar prioridade aos doentes com mais 
idade e com menos capacidade manual 
para a colocação das próteses maleáveis.

Abordagem cirúrgica da 
disfunção erétil e da curvatura 
peniana congénita

os moldes disponíveis para treino do 
doente e do casal devem ser utilizados no 
período pré ou pós-cirurgia?
nC: Costumo utilizá-los, mas não no perío-
do pré-cirurgia, optando por sugerir que o 
casal os leve para casa após a intervenção. 
Alguns doentes estão apreensivos e ficam 
um pouco em choque quando olham para 
a prótese antes da cirurgia. Assim, opto 
por ensinar o casal depois da cirurgia.

na cirurgia que acabou de executar, foi 
possível corrigir a curvatura congénita do 
pénis?
Joaquim Sarquella Geli (JSG): Corrigimos 

alguns graus, não a 100%, mas o suficiente 
para o pénis ser funcional em termos de 
penetração. Temos observado que, com o 
tempo, este tipo de curvatura vai-se corri-
gindo com a dilatação da prótese. 

Relativamente à incisão, o Dr. natalio 
Cruz optou pela longitudinal ao invés da 
transversal. Quais as diferenças entre estes 
dois tipos de incisão?
JSG: Costumo optar pela incisão longitudi-
nal, pois é mais favorável esteticamente. A 
incisão transversal permite, eventualmente, 
abrir mais o campo, mas não há muitas 
diferenças entre estas duas técnicas. 

encontros



Criado em 2006, o Conselho Nacional de Procriação Me-
dicamente Assistida publicou requisitos e parâmetros 

exaustivos sobre o funcionamento das unidades de Medicina 
da Reprodução (UMR). No entanto, as orientações quanto à 
constituição da equipa médica não são suficientemente claras.

Embora a participação do andrologista devesse ser obriga-
tória, tendo em conta que cerca de 50% dos casos de infer-
tilidade se devem ao elemento masculino, diversas unidades 
apenas solicitam a avaliação do homem «em casos muito espe-
ciais». Aliás, na maioria dos casos, a avaliação do fator mascu-
lino não é realizada ou é feita por ginecologistas, que não têm 
treino em Andrologia nem conhecem a anatomia e a fisiologia 
do aparelho genital masculino.

Em muitas UMR, decide-se a técnica apenas com base no 
resultado de um espermograma e realiza-se uma injeção intra-
citoplasmática (ICSI) sem nunca se ver a cara do doente! Não 
há história clínica, não há exame físico e falta o estudo labora-
torial. Seguramente, não existe qualquer área da Medicina na 
qual isto seja possível. Esta realidade pode ter consequências 
nefastas, permitindo que se realizem fertilizações in vitro des-
necessárias ou que se transmitam doenças que poderiam ser 
evitadas.

A integração de um andrologista nas UMR tem inúmeras 
vantagens. Estes especialistas podem fazer o diagnóstico etio-

necessidade de andrologistas 
nas unidades de Medicina da 
reprodução

luís Ferraz
diretor do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Vila nova de gaia/Espinho

oPinião

lógico dos casos 
e realizar um es-
tudo racional de 
acordo com esse 
diagnóstico, curar 
a doença de base 
em muitas situações, 
e ainda despistar e tratar 
patologias associadas. Além 
disso, os andrologistas podem melhorar os parâmetros esper-
máticos e, por fim, são uma grande mais-valia na colheita de 
gâmetas. A formação específica do andrologista também é de 
grande utilidade para as biopsias, uma vez que as pode reali-
zar com anestesia local, com total segurança e sem sofrimento 
para o doente. 

Temos de ser pioneiros e preparar os nossos urologistas 
para dominarem a Andrologia e estarem creditados para tra-
balhar nas UMR. Cabe a todos os que trabalham nestas uni-
dades afirmar a sua competência, ter uma ação pedagógica 
e sensibilizar os diretores das clínicas para a necessidade de 
alterar a situação atual. Por fim, é fundamental que a Androlo-
gia caminhe para ser uma competência da Urologia, de modo 
a garantir que só possam trabalhar nas UMR pessoas devida-
mente credenciadas.

AndrologiA
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A Sociedade Portuguesa de Medi-
cina da Reprodução (SPMR) e 
a Sociedade Portuguesa de An-

drologia (SPA) juntaram-se para discutir 
os desafios da reprodução medicamente 
assistida, das questões clínicas às legais. 
Como sublinhou a Prof.ª Teresa Almeida 
Santos, presidente da SPMR, «não se 
pode continuar a ter abordagens empí-
ricas de pessoas que não são especia-
listas no estudo do homem». Assim, «a 
inclusão dos urologistas-andrologistas 
na avaliação sistemática dos homens es-
téreis antes da reprodução medicamente 
assistida é essencial».

Do mesmo modo, «é imperioso elabo-
rar um documento em que se defina a 
importância do andrologista na avaliação 
do homem, a ser enviado para o Conse-
lho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida, na tentativa de criar recomen-
dações para essa avaliação», defendeu 
Teresa Almeida Santos. Esta é também 
a opinião da Dr.ª Helena Figueiredo, em-
briologista no Laboratório de Medicina da 
Reprodução do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, que explicitou a 
importância da atuação do andrologista 
no processo, referindo como exemplo o 
método utilizado no seu laboratório.

«A avaliação é realizada no dia da pun-
ção. Nessa altura, faz-se a biopsia testi-
cular, sendo o andrologista a decidir até 
quando continuar a avaliação. Ou seja, é 
este especialista que vai decidir quan-
do termina a biopsia, deixando que o 
embriologista decida quando termina a 
observação do tecido», explicou Helena 
Figueiredo. E acrescentou: «Temos de es-
gotar todas as possibilidades e, quando 

Papel da Andrologia na reprodução 
medicamente assistida

não encontramos nenhum espermato-
zoide ou os que encontramos são ima-
turos, e portanto não injetáveis, temos o 
dador de recurso.» 

Vanessa Pais

Prof.ª Teresa Almeida Santos, Dr. Luís 
Ferraz e Dr.ª helena Figueiredo (da 
esquerda para a direita) 



dr. nuno louro
Urologista no Centro Hospitalar do Porto/
/Hospital de Santo António

Tem sido evidente, nos últimos 
anos, uma tendência global para 
o aumento da incidência da neo-

plasia do testículo. O tratamento local 
do tumor do testículo assenta na reali-
zação de uma orquidectomia radical, ci-
rurgia associada a potenciais alterações 
hormonais e da fertilidade, assim como 
da autoimagem corporal. Estas situa-
ções têm particular importância, dado 
ser uma doença é mais prevalente nos 
indivíduos jovens. No entanto, têm-se 
registado algumas modificações, quer 
do ponto de vista técnico, quer social, 
que obrigam a repensar este paradigma 
terapêutico. 

A evolução da ecografia e o seu uso 
disseminado aumentaram o diagnóstico 
de pequenas lesões testiculares, impal-
páveis, que são maioritariamente benig-
nas. Também em relação à fiabilidade da 
avaliação extemporânea da histologia 
das lesões excisadas cirurgicamente os 
progressos têm sido notórios. Por outro 
lado, as alterações sociais, com os ho-
mens a darem mais atenção à imagem e 
à saúde, a necessidade de manter o ní-
vel elevado de sobrevida, sem descurar a 
fertilidade e o funcionamento hormonal, 
levam a que se equacione a possibilidade 

de realizar cirurgia 
poupadora de órgão 

em casos de neopla-
sia testicular.
Nas lesões claramen-

te benignas, a indicação 
de orquidectomia parcial é 

consensual, pois vários estu-
dos demonstram bons resul-

tados funcionais e a ausência de re-
corrência após a cirurgia. Estas lesões 
apresentam a vantagem de terem ca-
racterísticas ecográficas peculiares, o 
que permite um planeamento terapêutico 
adequado. 

Outro grupo de lesões em que a ci-
rurgia poupadora tem vindo a ganhar 
espaço é o dos tumores de células de 
Leydig, dado apresentarem um compor-
tamento maioritariamente benigno. A 
generalidade dos estudos revela uma 
elevada acuidade diagnóstica no exa-
me extemporâneo e uma reduzida taxa 
de recorrência. Dada a semelhança do 
comportamento clínico dos tumores 
de células de Sertoli, é provável que a 
indicação seja semelhante. No entanto, 
devido à raridade desta patologia, não 
é possível tirar conclusões seguras. 

ConTRoVéRSIAS
A realização de orquidectomia parcial 
em doentes com neoplasia testicular 
maligna tem sido mais difícil de se im-
por. É consensual que seja ponderada 
em doentes com neoplasia bilateral ou 
em testículo único, desde que o doente 
apresente uma função endócrina nor-
mal. Os resultados obtidos nestes do-
entes, com baixas taxas de recorrência 
(sobretudo se o tratamento for com-

plementado com radioterapia, na pre-
sença de carcinoma in situ), têm levado a 
que se pondere o alargamento da indi-
cação de cirurgia poupadora a doentes 
com lesões únicas pequenas e testículo 
contralateral de características normais. 

Um dos principais argumentos con-
tra esta opção é a multifocalidade. De 
facto, têm sido descritas taxas elevadas 
de neoplasia multifocal, mesmo quando 
em presença de tumores de pequenas 
dimensões, teoricamente os casos em 
que se tem proposto o alargamento da 
indicação eletiva para cirurgia conser-
vadora. Do ponto de vista técnico, este 
tipo de cirurgia tem-se revelado seguro, 
com baixo risco de complicações.

Apesar de ser importante e desejável 
avaliar periodicamente os paradigmas 
terapêuticos, não nos podemos esque-
cer de que estamos a lidar com uma 
patologia que, graças ao envolvimento 
multidisciplinar, apresenta taxas de cura 
extremamente elevadas. É certo que esse 
resultado se obtém, por vezes, à custa 
de alterações funcionais importantes (no 
âmbito endócrino e da fertilidade) e da 
imagem corporal. 

Neste contexto, a terapêutica menos 
invasiva é atrativa, seguramente com me-
nos impacto nas questões previamente 
apontadas, mas eventualmente com al-
gum impacto na taxa de sobrevida. Nes-
te momento, não existe base científica 
sólida que permita fazer recomendações 
com elevado grau de evidência, pelo que 
as indicações da cirurgia poupadora na 
neoplasia do testículo deverão manter-se, 
por ora, para os doentes com tumor bila-
teral ou testículo solitário, desde que a 
função endócrina esteja preservada. 

Cirurgia 
poupadora 
no tumor do 
testículo
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A reunião magna da Andrologia é sempre uma excelente oportunidade 
para a partilha de experiências e o confronto de ideias, mas também 
para o convívio entre pares e com os profissionais das empresas que 
apoiam o Congresso 

o espaço herança Magna, em Vila nova de Gaia, acolheu o jantar oficial deste 
Congresso, no dia 16 de junho. numa antiga cave do vinho do Porto, a refeição foi acompanhada por um espetáculo de teatro, 
música e dança, que brindou os congressistas com a cultura e as tradições da região do Douro. no final do jantar, o Prof. José La 
Fuente de Carvalho, em representação do Serviço de Urologia do Centro hospitalar do Porto, entregou uma imagem de Santo 
António ao Dr. Pepe Cardoso, como agradecimento pela confiança neste Serviço para receber o XIV Congresso da SPA.

A SPA aproveitou a oportunidade 
para distribuir cartões de 

identificação aos seus associados. 
na foto, Sandra Graça, secretária 

da SPA, entrega o cartão do 
Dr. Bruno Pereira
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sexual prevista, com ou sem alimentos. Nos doentes nos quais tadalafil 10 mg não produz um efeito adequado, pode tentar-se uma dose de 20 mg. Pode ser administrado pelo menos, 30 minutos antes da atividade 
sexual. A frequência de administração máxima recomendada é de uma vez por dia. Tadalafil 10 e 20 mg destina-se a ser utilizado antes da atividade sexual prevista e não se recomenda a utilização diária contínua. 
Em doentes nos quais se prevê a utilização frequente de Cialis (i.e., pelo menos duas vezes por semana), pode considerar-se adequado um regime de uma vez por dia com as doses mais baixas de Cialis, com base 
na escolha do doente e na avaliação do médico. Nestes doentes a dose recomendada é 5 mg uma vez por dia, aproximadamente à mesma hora todos os dias. A dose pode ser diminuída para 2,5 mg uma vez por 
dia, com base na tolerabilidade individual. A adequabilidade da continuação da utilização em regime diário, deve ser reavaliada periodicamente. Hiperplasia benigna da próstata em homens adultos A dose recomen-
dada é 5 mg, tomada aproximadamente à mesma hora todos os dias com ou sem alimentos. Em homens adultos a fazerem tratamento da hiperplasia benigna da próstata e da disfunção eréctil, a dose recomendada 
também é 5 mg tomada aproximadamente à mesma hora todos os dias. Doentes incapazes de tolerar tadalafil 5 mg no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, deverão considerar uma terapêutica alternativa 
dado que a eficácia do tadafil 2,5 mg no tratamento da hiperplasia benigna da próstata não foi demonstrada. Populações especiais Homens idosos Não é necessário qualquer ajuste de dose em doentes idosos. 
Homens com compromisso renal Não são necessários ajustes de dose em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado. Em doentes com compromisso renal grave, 10  mg é a dose máxima recomendada 
no tratamento “a pedido”. Em doentes com compromisso renal grave, não se recomenda a posologia de uma vez por dia com 2,5 mg ou 5 mg de tadalafil quer no tratamento da disfunção eréctil, quer no tratamento 
da hiperplasia benigna da próstata (ver as secções Advertências e precauções especiais de utilização e Propriedades farmacocinéticas do RCM). Homens com compromisso hepático No tratamento da disfunção 
eréctil utilizando CIALIS “a pedido”, a dose recomendada de CIALIS é de 10 mg, tomada antes da atividade sexual prevista, independentemente dos alimentos. Existem dados clínicos limitados sobre a segurança 
de CIALIS em doentes com compromisso hepático grave (Classe C de Child-Pugh); quando prescrito, deve ser efetuada uma cuidadosa avaliação individual risco/benefício pelo médico prescritor. Não existem 
dados disponíveis sobre a administração de doses superiores a 10 mg de tadalafil a doentes com compromisso hepático. A posologia de uma vez por dia com CIALIS quer no tratamento da disfunção eréctil, quer 
no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, não foi avaliada em doentes com compromisso hepático; Assim, se prescrito, deve ser efetuada uma cuidadosa avaliação individual risco/benefício pelo médico 
prescritor (ver as secções Advertências e precauções especiais de utilização e Propriedades farmacocinéticas do RCM). Homens diabéticos Não é necessário qualquer ajuste de dose em doentes diabéticos. 
População pediátrica Não existe utilização relevante de CIALIS na população pediátrica no tratamento da disfunção eréctil. Modo de administração CIALIS está disponível em comprimidos revestidos de 2,5, 5, 10 
e 20 mg para administração oral. Contraindicações Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer dos excipientes. CIALIS não deve ser usado em doentes com hipersensibilidade ao tadalafil ou a qualquer 
dos excipientes mencionados na secção 6.1. Em ensaios clínicos, tadalafil demonstrou aumentar os efeitos hipotensores dos nitratos. Pensa-se que este facto resulta dos efeitos combinados dos nitratos e do 
tadalafil sobre a via do óxido nítrico/GMPc (monofosfato de guanosina cíclico). Assim está contraindicada a administração de CIALIS a doentes que estão a utilizar qualquer forma de nitrato orgânico (ver a secção 
Interações medicamentosas e outras formas de interação do RCM). CIALIS, não pode ser utilizado em homens com doença cardíaca a quem não se aconselha atividade sexual. Os médicos devem considerar o 
potencial risco cardíaco da atividade sexual em doentes com doença cardiovascular pré-existente. O seguinte grupo de doentes com doença cardiovascular não foi incluído em ensaios clínicos, estando por isso o 
uso de tadalafil contraindicado: doentes com enfarte do miocárdio nos últimos 90 dias; doentes com angina instável ou angina que aparece durante relações sexuais; doentes com insuficiência cardíaca Classe 2 
da “New York Heart Association” ou insuficiência cardíaca grave nos últimos 6 meses; doentes com arritmia não controlada, hipotensão (<90/50 mm Hg), ou hipertensão não controlada; doentes com acidente 
vascular cerebral nos últimos 6 meses. CIALIS está contraindicado em doentes que tenham perda de visão num dos olhos devido a neuropatia ótica isquémica anterior não arterítica (NAION), independentemente 
se este acontecimento esteve ou não relacionado com a exposição prévia ao inibidor de PDE5 (ver secção Advertências e precauções especiais de utilização do RCM). Efeitos indesejáveis Resumo do perfil de 
segurança As reações adversas notificadas mais frequentemente em doentes a tomar CIALIS no tratamento da disfunção eréctil ou da hiperplasia benigna da próstata foram cefaleias, dispepsia, dores nas costas 
e mialgia, nas quais as incidências aumentaram com o aumento da dose de CIALIS. As reações adversas notificadas foram transitórias e geralmente ligeiras a moderadas. A maioria das cefaleias notificadas com 
CIALIS na dose de uma vez por dia ocorrem nos primeiros 10 a 30 dias de tratamento. Quadro resumo das reações adversas O quadro abaixo lista as reações adversas observadas em notificações espontâneas 
e em estudos clínicos controlados com placebo (incluindo um total de 7.116 doentes a tomar CIALIS e 3.718 doentes a tomar placebo) no tratamento da disfunção eréctil ”a pedido” e uma vez por dia e no tratamen-
to da hiperplasia benigna da próstata uma vez por dia. Convenção sobre frequência: muito frequentes (≥ 1/10); frequentes (≥1/100 a <1/10); pouco frequentes (≥1/1000 a <1/100); raros (≥1/10.000 a <1/1000); 
muito raros (< 1/10.000) e desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). Doenças do sistema imunitário Pouco frequente Reações de Hipersensibilidade Raro Angioedema2 Doenças 
do sistema nervoso Frequente Cefaleia Pouco frequente Tonturas Raro Acidente vascular cerebral1 (incluindo acontecimentos hemorrágicos), Síncope, Acidentes isquémicos transitórios1, Enxaqueca2, convulsões, 
Amnésia transitória Afeções oculares Pouco frequente Visão desfocada, Sensação descrita como dor no olho, Raro Defeito do campo visual, Edema da pálpebra, Hiperemia conjuntiva, Neuropatia ótica isquémica 
anterior não arterítica (NAION)2, Oclusão vascular da retina2 Afeções do ouvido e do labirinto Pouco frequente Acufenos Raro Surdez súbita Cardiopatias1 Pouco frequente Taquicardia, Palpitações Raro Enfarte 
do miocárdio, Angina instável2, Arritmia ventricular2 Vasculopatias Frequente Rubor Pouco frequente Hipotensão3, Hipertensão Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino Frequente Congestão nasal 
Pouco frequente Dispneia, Epistaxis Doenças gastrointestinais Frequente Dispepsia, Refluxo gastroesofágico Pouco frequente Dor abdominal Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Pouco frequente 
Erupção cutânea, hiperhidrose (sudorese excessiva) Raro Urticária, Síndrome de Stevens-Johnson2, Dermatite esfoliativa2 Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos Frequente Lombalgia, Mialgia, 
dores nas extremidades Doenças renais e urinárias Pouco frequente Hematúria Doenças dos órgãos genitais e da mama Pouco frequente Hemorragia peniana, Hematoespermia Raro Ereção prolongada, 
Priapismo2 Perturbações gerais e alterações no local de administração Pouco frequente Dor torácica1 Raro Edema facial2, Morte súbita cardíaca1,2. (1) A maioria dos doentes tinha fatores de risco cardiovascular 
pré-existente (secção Advertências e precauções especiais de utilização do RCM). (2) Reações adversas notificadas pós-comercialização não observadas em ensaios clínicos controlados com placebo. (3) Mais 
frequentemente notificada quando se administra tadalafil a doentes a tomar medicamentos antihipertensores. Descrição de reações adversas selecionadas Uma incidência ligeiramente superior de anomalias no 
ECG, principalmente bradicardia sinusal, tem sido notificada em doentes tratados com tadalafil uma vez por dia comparativamente aos tratados com placebo. A maioria das anomalias no ECG não estiveram 
associadas a reações adversas. Outras populações especiais Dados de doentes com mais de 65 anos de idade a tomarem tadalafil em estudos clínicos, quer no tratamento da disfunção eréctil, quer no tratamento 
da hiperplasia benigna da próstata, são limitados. Em estudos clínicos com tadalafil 5 mg tomado uma vez por por dia no tratamento da hiperplasia benigna da próstata, foram notificadas tonturas e diarreia mais 
frequentemente em doentes com mais de 75 anos de idade. DATA DA REVISÃO DO TEXTO janeiro 2013. 

Informação pormenorizada sobre este medicamento está disponível na Internet no site da Agência Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
Para mais informações deverá contactar o Titular de Autorização de Introdução no Mercado.
Medicamento sujeito a receita médica.
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