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A Andrologia é uma área que sempre me apaixonou e a Sociedade 

Portuguesa de Andrologia nas suas nobres vertentes mais me conven-

ceu de tal facto. Passado quase um ano de exercício da nova Direção, 

sinto cada vez mais que vale a pena ter-me envolvido nesta tarefa. A ca-

minhada está difícil, mas o pelotão dos sócios não desiste! A SPA, neste 

seu novo ciclo, tem conseguido solidificar as sinergias e compromis-

sos com outras organizações congéneres nacionais e estrangeiras. Não 

obstante, os constrangimentos económico-financeiros que assolam o 

mundo, com repercussões evidentes no nosso maior patrocinador que 

é a Indústria Farmacêutica, temos tido esforços gratificantes na realiza-

ção de eventos científicos constantes do plano de atividades. 

A vertente de formação constitui ainda uma grande lacuna e uma 

velha questão das nossas Faculdades e do nosso Colégio de Especia-

lidade. Mas a SPA sempre a elegeu como uma das suas prioridades. 

Assim, no âmbito da formação universitária, participamos este ano no 

ciclo de palestras sobre sexualidade realizada pela Faculdade de Ciên-

cias Médicas em parceria com a Sociedade Portuguesa de Sexologia 

Clínica. Temos feitos esforços no sentido de alargar o número de Con-

sultas /Unidades de Andrologia nos hospitais com intuito de reforçar a 

formação dos Internos de Especialidade. Muito há por fazer e muito se 

consegue fazer. 

No que concerne a informação, sensibilização e divulgação, partici-

pamos em campanhas junto da população, através da Feira de Saúde 

de Sesimbra e através da comemoração do Dia Europeu da Disfunção 

Eréctil.

Editorial

Dr. Fortunato Barros 
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Caros Sócios, os tempos não são os ideais, mas 

isso não deve ser motivo de desinteresse, de des-

motivação e de abandono. Devemos lutar em con-

junto para que a nossa Sociedade conquiste um 

lugar honrado e que seja pluralista e dinâmica. Parti-

cipe com ideias e traga reforços. Lute no seu Servi-

ço para que a Andrologia tenha realmente represen-

tação. Conviva e interaja com outras especialidades 

afins. Se trabalhar na Faculdade, tente que a Andro-

logia tenha presença e peso nos planos curriculares.

Sempre que possa, fale da saúde sexual na sua 

atividade profissional diária, nos seus contactos 

com os Media, com Medicina Familiar e com a co-

munidade em geral. Envolva a nossa SPA!

Dr. Fortunato Barros 

Secretário Geral

HOMENAGEM

Dr. Sousa Sampaio 
Foi com grande pesar que a Sociedade Portu-

guesa de Andrologia se despediu da companhia 

do Ilustríssimo Dr. José Pimenta Sousa Sampaio, 

Urologista, Andrologista, Investigador, Escultor, 

Escritor, Fotógrafo e Homem do Mundo. O seu le-

gado ficará para sempre imortalizado na escultura 

que ofereceu à SPA e que constitui o Prémio Sousa 

Sampaio — Mérito em Andrologia, tendo sido o pri-

meiro a receber esta distinção.

Dr. Adriano Pimenta 
A Sociedade Espanhola de Andrologia Medicina 

Sexual e Reprodutiva (ASESA), no decorrer do seu 

Congresso Nacional, realizado em Pamplona de 25 

a 27 de Abril, homenageou o Dr. Adriano Pimenta 

pela sua dedicação à Andrologia, nomeadamente à 

área da Infertilidade, e pelo seu papel nas relações 

entre as duas Sociedades permitindo sinergias que 

se têm fortalecido ao longo dos anos.

 DEStAquE 

Eleições ASESA
A Sociedade Portuguesa de Andrologia felicita 

o novo Presidente da Sociedade Espanhola de An-
drologia Medicina Sexual e Reprodutiva (ASESA)  
Dr. Rafael Prieto e todos os Membros da nova Dire-
ção e deseja-lhes o maior sucesso.
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Prémio Angel Bayo
A SPA felicita os autores do artigo, “Ultraestrutura 

de um caso de astenozoospermia”, premiado com 
o Prémio Angel Bayo para as melhores publicações 
na Revista Internacional de Andrologia Saúde Sexual 

e Reprodutiva — 3º Prémio de Melhor Caso Clínico, 
entregue pelo Dr. Pedro Gutiérrez Hernández, Editor 
Chefe da Revista, durante o 16º Congresso Nacional 
de Andrologia da ASESA, Madalena Cabral, Ilda Pi-
res, Helena Figueiredo, Elsa Oliveira, Mário Sousa e 
Luís Ferraz.

tEMA DO SEMEStrE 
rede social digital da SPA

No meu contacto com a Sociedade Portuguesa 
de Andrologia (SPA), inicialmente como interno da 
especialidade de urologia, depois como especialista 
em urologia e de seguida como secretário da mesa 
da Assembleia Geral desde 2009, sentia existir uma 
lacuna na facilidade de comunicação da Sociedade 
com os associados e “simpatizantes”. 

Foi nesse contexto que no final de 2011, fiz a pro-
posta à direção para a criação da página da SPA no 
facebook, tendo esta ideia sido acolhida com entu-
siasmo. No dia 26 de Outubro de 2011 que iniciou-se 
a Rede Social Digital da SPA com poucos amigos e 
com as fantásticas fotografias do presidente anterior, 
Dr. Jorge Rocha Mendes.

Esta página tem servido para estreitar a ligação 
com os interessados, promovendo a rápida divulga-
ção de notícias, eventos e publicações científicas. 
Nos últimos dois anos podemos ficar a conhecer 
acontecimentos relevantes da vida dos nossos as-
sociados e amigos, tais como prémios e congressos 
internacionais, áreas de investigação, opiniões e até 
despedidas desta vida… 

Temos ainda disponíveis vários álbuns de fotogra-
fias dos eventos por nós patrocinados, onde pode-
mos recordar reuniões passadas! 

Numa perspetiva “menos social e mais científica”, 
criou-se também o grupo AndroNews a 28 de Feve-
reiro de 2012, grupo este dedicado à divulgação de 
notícias e publicações científicas na área da Androlo-
gia e que apresenta atualmente cerca de 250 inscritos 
que recebem no seu e-mail, numa média quinzenal, 
cerca de 1 a 2 publicações de relevo para consulta 

sobre Andrologia, Infertilidade e outros temas rela-
cionados. Este grupo tem dado a conhecer publica-
ções que vão desde 
inovações nas áreas 
do medicamento ou 
dispositivos médicos 
até vídeos de opinião 
e técnica cirúrgica!

Nesta onda digi-
tal, foi também feita 
uma renovação profunda do website liderada pelo 
presidente da SPA Dr. Pepe Cardoso, não só em ter-
mos de design, mas especialmente nos conteúdos 
atualizados, onde se destacam notícias, guidelines 
internacionais e os livros da SPA!

Pensamos ter atingido o objetivo de facilitar a co-
municação entre os associados e simpatizantes da 
SPA e na opinião da atual direção a Rede Social Di-
gital SPA tem tido enorme sucesso, espelhado nos 
cerca de 900 amigos e 70 seguidores, existentes em 
Setembro de 2013!

Não podemos deixar de referir a enorme aceita-
ção dos andrologistas estrangeiros ao convite da SPA 
que o facebook proporciona, aproximando colegas 
como Dr. Rafael Prieto, Dra. Ana Puigvert Martinez, 
Dr. Ronald Virag e Dr. Bob Djavan entre outros ilustres 
colegas!

As contribuições de todos podem e devem au-
mentar, pelo que apelo ao maior dinamismo na nossa 
relação digital com a SPA!

Bruno Graça
Editor da rede social digital da SPA
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NOtíciAS 

Dia europeu da disfunção eréctil 
14 de Fevereiro de 2013

Além das actividades já divulgadas no Boletim 

anterior também a Clinicacuf Torres Vedras asso-

ciou-se à SPA na comemoração do dia europeu da 

EvENtOS

ciclo de conferências “Sexualidade  
e Preconceito”

Realizou-se em 7 de Março de 2013, no Anfi-

teatro 2 da Faculdade Ciências Médicas de Lisboa 

(FCML) uma conferência organizada pelo Depar-

tamento de Saúde Reprodutiva e SIDA, da Asso-

ciação de Estudantes da FCML, sobre o tema “Se-

xualidade no Masculino”. Este evento teve como 

oradores a Professora Doutora Ana Carvalheira, 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia 

Clínica e o Dr. Fortunato Barros, Secretário Geral da 

Sociedade Portuguesa de Andrologia.   

Longe de tabus e preconceitos que habitual-

mente envolvem este tema foram discutidos assun-

tos como a disfunção eréctil, impotência sexual e 

ejaculação prematura, entre outros. Foi ainda ex-

plorado de que forma a patologia sexual no homem 

impede a expressão plena da sua identidade e in-

teração social.

Frequentemente, até entre os mais jovens, per-

manece a ideia de que “não é de homem” falar des-

tes assuntos, pelo que foi passada a mensagem de 

disfunção erectil organizando um rastreio gratuito 

com questionário dirigido e conversa com o espe-

cialista assim como consultas de Andrologia e de 

Sexologia, acção coordenada pelo Dr. Fortunato 

Barros.

que é fundamental para 

a futura comunidade 

médica receber infor-

mação fidedigna sobre 

as patologias sexuais 

do homem, de forma a 

poderem lidar com elas 

com a sensibilidade e 

competência adequada. 

A vergonha, o medo de 

se expor ou a ignorância 

são problemas reais, com consequências diárias 

para quem sofre de alguma patologia deste tipo e 

que podem comprometer a relação médico-doen-

te, dificultando ou atrasando a busca por cuidados 

adequados e para as quais também foi destacada 

a sua importância.

A conferência contou com mais de 150 partici-

pantes, numa casa cheia de estudantes ávidos por 

participar e oradores com uma disponibilidade para 

o diálogo, fazendo desta iniciativa um sucesso!

Workshop – Doenças Sexualmente 
transmitidas e Dermatologia Genital 

Decorreu no Barreiro, a 5 de Abril de 2013, no 

Auditório do Hospital Nossa Senhora do Rosário, 

EPE, organizado pela Unidade Funcional de Uro-

logia, Coordenador Dr. Nuno Pires, com a colabo-

ração da Consulta de Venereologia do Hospital de 

St.ª António dos Capuchos, Coordenador Dr. Vasco 

Serrão, o Workshop “Doenças Sexualmente Trans-

mitidas e Dermatologia Genital”, contando com um 

número total de 37 presenças. 

Organização:
Unidade Funcional de Urologia 
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo

“tudo o que um Urologista precisa saber”

5 de Abril    10:00 h
Auditório do Hospital 
Nossa Senhora do Rosário, EPE, Barreiro
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Os temas das duas Mesas Redondas foram 

as “Doenças Sexualmente Transmitidas – Doen-

ças bacterianas, virais e outras”, moderada pelo 

Dr. Nuno Pires e Dr. Pepe Cardoso e “Dermatolo-

gia Genital Masculina – Dermatoses não malignas, 

pré-malignas e malignas” moderada pelo Dr. Artur 

13as Jornadas Nacionais de urologia 
em Medicina Familiar 

Decorreram de 
18 a 19 de Abril 
de 2013 as 13as 
Jornadas Nacio-

nais de Urologia em Medicina Familiar presididas 
pelo Dr. Manuel Mendes Silva e contando com 
o patrocínio científico da Ordem dos Médicos e 
de várias Sociedades Cientificas, entre as quais 
a Sociedade Portuguesa de Andrologia (SPA), 
assim como a presença do seu Presidente na 
Comissão de Honra, a qual era constituída pelo 
Coordenador do Programa Nacional de Saúde 
em representação do Ministério da Saúde, Pre-

Palmas e Dr. Fortunato Barros, salientando-se a 

excelente qualidade das dissertações do Dr. Vasco 

Serrão, Dra. Ana Brasileiro, Dra. Sara Campos, Dra. 

Joana Coelho e Dra. Joana Cabete e a ampla dis-

cussão que motivaram.

sidente da Ordem dos Médicos, Presidentes dos 
Colégios de Urologia e Medicina Familiar e das 
Associações respetivas.

Durante as Jornadas foi homenageado o Prof. 
Doutor Armando Porto figura ilustre da Medina 
Portuguesa, antigo Presidente da Sociedade Por-
tuguesa de Medicina Interna.

Dos vários temas abordados no programa 
científico destaque para a conferência sobre 
“Responsabilidade disciplinar médica” proferida 
pelo Dr. Mendes Silva, para as Mesas dedicadas 
a “Incontinência urinária”, “Próstata e disfunção 
sexual” e para as “Sessões de casos clínicos de 
urologia e medicina familiar” apresentados por In-
ternos das duas especialidades.
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Xi Jornadas de urologia do Serviço 
de urologia do centro Hospitalar do 
Médio tejo, EPE (cHMt) 

Realizaram-se nos dias 19 e 20 de 

Abril, no Hotel dos Templários, em To-

mar as Jornadas do Serviço de Urolo-

gia do Centro Hospitalar do Médio Tejo 

com o tema “Conversando Urologia: de 

todos para todos”.

Com cerca de quatrocentos participantes ins-

critos, estas Jornadas, na sua décima primeira 

edição, contaram com a presença e o saber cientí-

fico de alguns dos maiores especialistas do nosso 

país na área da urologia, contribuindo assim para 

a formação global dos profissionais de saúde.  

Os temas escolhidos pretenderam promover 

o debate de questões transversais às diferentes 

áreas de saúde, porque embora o público-alvo te-

nha sido os cuidados primários de saúde, partici-

param no evento diferentes profissionais, nomea-

damente farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos 

e assistentes sociais, entre outros.

16º congresso Nacional da Socieda-
de Espanhola de Andrologia Medici-
na Sexual e reprodutiva (ASESA)

Realizou-se de 25 a 27 de Abril, 

em Pamplona, o 16º Congresso 

Nacional da Sociedade Espanhola 

de Andrologia Medicina Sexual e Reprodutiva (ASE-

SA), sendo Presidente do Comité Organizador o Dr. 

José Luis Arrondo Arrondo e Presidente do Comité 

Cientifico o Dr. Fernando Meijide Rico.

Salientamos a elevada assistência em todas as 

sessões e o elevado nível científico das conferên-

cias, mesas-redondas e debates, destacando-se as 

palestras do Dr. Antonio Martin Morales, Dr.ª Ana 

Puigvert Martinez, Dr.ª Mirren Larrazábal, Dr. Rafael 

Prieto, Dr. Natalio Cruz e Ignacio Moncada Iribarrem.

A SPA esteve representada pelos Presidente da 

Direção, da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, 

Dr. Pepe Cardoso, Prof. Dr. La Fuente de Carvalho e 

Dr. Luís Ferraz.

Durante o jantar de encerramento foi homena-

geado o Dr. Adriano Pimenta e entregues os pré-

mios para os melhores trabalhos apresentados no 

Congresso (comunicações orais e cartazes) e para 

os melhores trabalhos publicados na Revista Inter-

nacional de Andrologia Saúde Sexual e Reprodutiva.



7Sociedade Portuguesa de Andrologia | outubro 2013

iv Feira de Saúde rotary de Sesimbra
A SPA participou pelo terceiro ano consecutivo na 

IV Feira de Saúde Rotary de Sesimbra que se realizou 

de 3 a 5 de Maio de 2013 no Pavilhão do Grupo Des-

portivo de Sesimbra. 

A bancada da SPA contou com a presença do Dr. 

Fortunato Barros, Secretário Geral da Sociedade, e 

com a colaboração de Médicos e Enfermeiros do 

Serviço de Urologia do Hospital de S. José.

Rastreios de oportunidade, despiste e preven-

ção de doenças, campanhas de sensibilização 

para as boas práticas de vida, mostra de produtos 

e serviços, foram algumas das ações que decorre-

ram durante o evento.

Internacional Symposium on  
Prostate, Androgens and Men’s  
Sexual Health

Realizou-se de 21 a 

23 de Junho, Berlim, o 

Meeting Internacional 

Symposium on Pros-

tate, Androgens and 

Men’s Sexual Health 

organizado em conjun-

to pelas Sociedades 

Internacional (ISSM) e 

Europeia de Medicina 

Sexual (ESSM).

Esta reunião teve 

como principais objetivos a fisiologia e patofisiologia 

das mais frequentes doenças prostáticas, das síndro-

mes de deficiência androgénica e o seu impacto na 

saúde sexual do homem, assim como perceber a rela-

ção entre a Diabetes Mellitus tipo II, a hipertensão, as 

doenças cardiovasculares e a obesidade com a sín-

drome de deficiência de testosterona.

Dos vários palestrantes destaque para Chris G. Mc-

Mahon, Hartmud Porst, David Ralph, Andrea Salonia, 
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Workshop – Medicina reprodutiva
Decorreu no Auditório do 

Hospital Pêro da Covilhã no dia 

6 de Julho de 2013 o Workshop 

em Medicina Reprodutiva da 

Sociedade Portuguesa de An-

drologia. O evento organizado 

pela Sociedade Portuguesa de 

Andrologia e pelo Centro Hospi-

talar Cova da Beira, EPE e Centro Hospitalar Ton-

dela-Viseu, EPE contou com a presença de 54 par-

ticipantes num dia em que a temperatura máxima 

local atingiu os 40ºC. O Workshop dividiu-se em 

3 sessões: Infertilidade Masculina, Infertilidade Fe-

minina e Sessão de Convergência. Para além dos 

temas andrológicos versados (o papel dos exames 

imagiológicos no estudo da infertilidade masculina, 

as disfunções sexuais e a infertilidade masculina, 

as novas perspectivas de tratamento do homem 

infértil), o Workshop contou com a preciosa co-

laboração de Ginecologistas e Embriologistas do 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE e do Centro 

Hospitalar Tondela-Viseu, EPE que falaram sobre a 

abordagem clinico-laboratorial e imagiologia diag-

nóstica e terapêutica do factor feminino, da recolha 

de gâmetas à transferência embrionária e tratamen-

tos mediatos. Para finalizar, foram discutidos em 

conjunto a importância da multidisciplinaridade na 

infertilidade conjugal e os limites no diagnóstico e 

tratamento da infertilidade num hospital periférico. 

O Workshop contou com as intervenções do Pre-

sidente do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar Cova da Beira, EPE, Prof. Doutor Miguel 

Castelo Branco, com o Presidente da Sociedade 

Portuguesa de Andrologia, Dr. Pepe Cardoso, com 

o Prof. Doutor La Fuente de Carvalho (Centro Hos-

pitalar do Porto, EPE), Dra. Lilian Campos e Dr. Bel-

miro Parada (Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE), Dr. Luís Ferraz (Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia-Espinho, EPE), Prof. Doutor José 

Martinez de Oliveira, Dr. Jayson Meyer, Dr. Renato 

Martins, Dr. João Gonçalves, Dra. Patrícia Gomes, 

Dr. António Coelho e Dr. Bruno Jorge Pereira (Cen-

tro Hospitalar Cova da Beira, EPE), Dr. António Pipa 

e Dr. Pedro Eufrásio (Centro Hospitalar Tondela-Vi-

seu, EPE).

John Mulhall, Sydney Glina e John Dean em temas 

como as técnicas cirúrgicas para preservação da fun-

ção sexual e os tratamentos minimamente invasivos 

na neoplasia prostática, além da reabilitação sexual 

pós terapêutica do cancro prostático.

A SPA esteve representada pelo seu Presiden-

te, Vice-presidente, Secretário-geral, Presidente da 

Assembleia Geral e Vogal da Direção, respetiva-

mente, Pepe Cardoso, Pedro Vendeira, Fortunato 

Barros, La Fuente de Carvalho e Nuno Louro, con-

tando também no grupo de portugueses que mar-

caram presença nesta reunião dois ex-Presidentes 

da SPA, Jorge Rocha Mendes e Nuno Monteiro Pe-

reira além de Francisco Rolo.
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 Xii congresso da Sociedade  
Latinoamericana de Medicina Sexual 
- SLAMS 2013 

A SPA participou institucionalmente no congres-

so da SLAMS em Cancún, de 28 a 31 de agosto, 

com a presença da Dra. Carla Costa, Vogal da Di-

reção da SPA, que apresentou o trabalho científico 

intitulado “Establishing a link between reduced le-

vels of progenitor cells and diabetic erectile dys-

function”. Dinamizado pelo Presidente da SLAMS, 

Sidney Glina, o congresso reuniu os principais es-

pecialistas da América Latina para discussão de 

múltiplos temas na área da Medicina Sexual Mas-

culina e Feminina. Estiveram também presentes 

como palestrantes convidados o Presidente da 

ISSM, Chris McMahon e Tom Lue e Trinity Bivala-

cqua, investigadores em disfunção erétil e Doença 

de La Peyronie.

PAtrOcíNiOS ciENtíFicOS
A SPA concedeu, patrocínio científico aos seguin-

tes eventos:  

• 13as Jornadas Nacionais de Urologia em Medici-

na Familiar 

• XI Jornadas de Urologia do Serviço de Urologia 

do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT)

• 4ª Curso de Introdução à Medicina Sexual do Ins-

tituto de Educação Médica

• Curso de Andrologia - V Congresso Português de 

Reprodução, Sociedade Portuguesa de Medicina 

da Reprodução (SPMR), 3 a 5 de Outubro de 2013, 

Figueira da Foz

•  Livro “Disfunção Eréctil – Compreender e tratar” 

da autoria de Abel Matos Santos e Jorge Rocha 

Mendes (em impressão)

Abel Matos Santos  – Jorge Rocha MendesAbel M
atos Santos  –

Jorge R
ocha M

endes

Disfunção
Eréctil

D
isfunção E

réctil
Com

preender e Tratar

Compreender e Tratar

Prefácio de
Francisco Allen Gomes

Abel Matos Santos
Psicólogo Clínico e Sexologista, Mestre em Psicologia da Saúde e Assistente de
Saúde, Especialista em Psicologia Clínica no Hospital de Santa Maria em Lisboa,
onde se dedica também ao estudo e tratamento das Doenças do Comportamento
Alimentar e das proble máticas da Adolescência.

Tem trabalhado em investigação e ensino na área da sexualidade humana e foi
membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica.

Jorge Rocha Mendes
É natural de Fafe (Braga), nasceu em 1943 e é licenciado em Medicina pela Facul-
dade da Universidade Clássica de Lisboa. Fez toda a sua carreira nos Hospitais
Civis de Lisboa onde se especializou em Urologia, tendo-se aposentado como
Chefe de Serviço.

É sócio fundador da Sociedade Portuguesa de Andrologia, área em que desenvolveu
muita da sua actividade clínica e docente, tendo colaborado com diversas institui-
ções. Prossegue a sua actividade na clínica privada.

A Sexualidade Humana é uma área vital, extremamente complexa e de impor -
tância fundamental na Saúde e Qualidade de Vida. Para além do seu envol vi -
mento básico na fertilidade – Continuação da Espécie – a sexualidade asso cia-se
ao Prazer e aos Afectos, marcando os seres humanos desde a mais tenra idade
até à morte.
A maneira como sentimos, damos e recebemos, envolve em plenitude a nossa
Sexuali dade, que se exprime também através de diversas formas de criatividade
intelectual e artística.
Na expressão da sexualidade, o acto sexual implica uma série de acontecimentos
psicofísicos complexos, que devem suceder correctamente para se expressar
uma Função Sexual Normal. A seguir ao Desejo (Libido), ocorrem sequencial-
mente uma série de fenómenos físicos que vão da Erecção, ao Orgasmo e à Eja -
culação.

Patrocínios científicos:

capa_Apresentação 1  06-03-2013  21:44  Página 1
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AGENDA DO SóciO     
A SPA, a convite do Presidente da Comissão Or-

ganizadora do Congresso da Associação Portu-

guesa de Urologia – APU2013, Dr. Carrasquinho 

Gomes, organiza no dia 10 de Outubro de 2013, 

o curso pré-congresso “Próteses penianas”, sen-

do formadores o Dr. Pepe Cardoso (Coordenador 

do curso), Prof. Dr. Pedro Vendeira e Dr. Joaquim 

Sarquella Geli.

Workshop A Andrologia e o cancro / 
Sexualidade e Fertilidade
Serviço de Urologia e Transplantação Renal do Cen-

tro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE e SPA

28 de Setembro de 2013

Coimbra 

www.spandrologia.pt

congresso da cAu 
2 a 5 de Outubro de 2013

Lima – Perú

www.caunet.org

5º congresso da Sociedade Portuguesa  
de Medicina da reprodução (SPMR)
3 a 5 de Outubro de 2013

Figueira da Foz

info@spmr2013.com

www.spmr2013.com/event/spmr-2013

congresso da Associação Portuguesa  
de urologia 2013
10 a 13 de Outubro 2013

Centro de Congressos do Algarve

Vilamoura

www.admedic.pt

Workshop Próstata e Sexualidade
clinica cuF torres vedras e SPA
18 de Outubro de 2013

Torres Vedras

 www.spandrologia.pt

Fall Meeting of the Sexual Medicine Society  
of North America (SMSNA)
7 a 10 de Novembro de 2013
Nova Orleães, EUA
info@smsna.org | www.smsna.org

4os Encontros de Andrologia 
Onco-Andrologia 
16 de Novembro de 2013
Porto Salvo/Oeiras
www.spandrologia.pt

16th Congress of the European Society for 
Sexual Medicine (ESSM) 
14th biannual Congress of the European  
Federation of Sexology
29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2014
Istambul, Turquia
www.essm.org
www.europeansexology.com/efscongress2014.htm

Jornadas Saúde Atlântica 
“O que está a mudar na abordagem  
e tratamentos das disfunções sexuais”
15 de Fevereiro de 2014
Clinica Saúde Atlântica
Porto
www.spandrologia.pt

Xiv congresso Nacional de Andrologia 
SPA e Serviço de Urologia do Hospital Geral 
de St.º António, CHP
15 a 17 de Junho de 2014
Porto 
www.spandrologia.pt

16th World Meeting on Sexual Medicine  
(ISSM/SLAMS) 
8 a 12 de Outubro de 2014
São Paulo 
Brasil
http://www.issmslams2014.org/

2º congresso Português de urosexopatia 
Neurogenia - SPA e APNuG
Novembro de 2014
Algarve 

www.spandrologia.pt
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10 a 13 • Out • 2013
Centro de Congressos do Algarve 
Vilamoura - Tivoli Marina Hotel

CURSO
PRÓTESES PENIANAS

A.J. PEPE CARDOSO
PEDRO VENDEIRA

JOAQUIM SARQUELLA GELI

ORGANIZAÇÃO

PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA EPE

SERVIÇO DE UROLOGIA
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
Grupo de urologia da clínicacuf torres vedras

MODERADORES 
Dr. Campos Pinheiro
Dra. Isabel Maria Azevedo
Dr. Carvalho Melo
Dr. João Paulo Fernandes
Dr. António Cabeças
Dr. Fortunato Barros
Dr. António Campos
Dr. Real Dias

PALESTRANTES
Dra. Tânia Oliveira
Dra. Clara Nobre
Dr. Frederico Ferronha
Dr. Sérgio Santos
Dr. Pedro Galego
Dra. Cátia Pinto
Dra. Sofia Pinheiro
Dr. Cabrita Carneiro
Prof. Dr. Luís Campos Pinheiro
Dr. Justo Ogidos 
Dr. Miguel Carvalho
Prof. Dr. La Fuente de Carvalho
Dr. Fortunato Barros
Dra. Marta Crawford
Dr. Pepe Cardoso
Dr. José Germano de Sousa  

SECRETARIADO E INSCRIÇÕES
Sónia Albuquerque
sonia.albuquerque@jmellosaude.pt
Sandra Graça
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ALMOÇO INCLUÍDO

PATROCÍNIO CIENTÍFICO
Associação Portuguesa de Urologia
Sociedade Portuguesa de Andrologia 
 
PATROCÍNIO PRINCIPAL
GlaxoSmithKline

PATROCÍNIO
LIlly / Bayer / Germano de Sousa / Coloplast

JORNADAS DE
UROLOGIA

Próstata e a Sexualidade

Doenças benignas da próstata e a sexualidade
Próstata - Orgão urosexual - Problemática actual

HBP - um problema de saúde pública?
HBP - Tratamento combinado - Perspectiva actual

HBP - Um tratamento para dois problemas
Prostatite - Que implicações?

HBP - Share Care

Cancro da próstata e a sexualidade
Rastreio - Sim ou Não?

PCA3 - Valor preditivo no diagnóstico
O Cancro da próstata é curável?

O papel da Cirurgia
O papel da Braquiterapia
O papel da Radioterapia

Cancro avançado - O que fazer?

Casos clínicos (Com televoto)

Próstata - Órgão Sexual
Próstata e o sexo - Mito ou Realidade?
Repercussões sexuais - O que fazer?

Enquadramento psicosexual 
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O n c o - A n d r o l o g i a 
AUDITÓRIO DOS LABORATÓRIOS PFIZER

4OS encontros 
de andrologia

16.11.2013


