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Jorge Rocha Mendes

A nova Direcção da nossa Sociedade Portuguesa de Andrologia apresenta finalmente o primeiro número do Boletim desde que foi eleita.
Em dificuldades para assumir a gestão da Sociedade, por motivos
vários, entendeu a direcção que não tinha tempo para reflectir sobre os
múltiplos desafios que teve que enfrentar e que, embora esperados, atingiram proporções inusitadas; desde problemas com as contas bancárias até à dificuldade (que ainda persiste) em identificar os sócios com
quotas em dia, de tudo nos aconteceu, o que roubou tempo e atenção.
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Chegado o momento de reflectir sobre o ano e meio que passou, dentre
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de dar conta aos nossos associados, do estado das coisas.

derrotas e vitórias não há muito a registar, para além da nossa obrigação
Os nossos objectivos iniciais continuam os mesmos, mas a nossa percepção da realidade mudou e não podemos deixar de transmitir o nosso
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pessimismo sobre a realidade desta Sociedade: o principal problema é
afinal o da passividade dos sócios e a total indiferença perante as necessidades básicas já expressas nas cartas que enviámos: confirmação
de moradas, desejo de continuar, pagamento de quotas em atraso. Sem
garantir estes conhecimentos básicos podemos não ter condições a médio prazo para continuar.
Outro aspecto com que já contávamos tem a ver com as dificuldades
que hoje os laboratórios enfrentam, e isso tem-se reflectido no atraso
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com que satisfazem os seus compromissos e até com o cancelamento
de reuniões previamente asseguradas.
Mantendo as nossas intenções de promover as tarefas ligadas à formação e até fazer disso a nossa bandeira para este período, pudemos,
apesar de tudo manter subsídios e prémios e pensar algumas realiza-

ções sobretudo dedicadas aos internos de Urologia
carecidos de uma formação básica em Andrologia.
Talvez por incapacidade de motivar outros colegas,
não demos ainda inicio a algumas iniciativas que
tínhamos em mente; em resumo, tem esta Direcção
a noção das dificuldades que vai continuar a enfrentar no futuro e apesar das palavras pessimistas
aqui plasmadas, tem condições para continuar a
lutar no sentido de que a nossa Sociedade tenha
um lugar honrado no panorama do associativismo médico português, e pensamos ter êxito neste
Congresso quer nas escolhas de local e programa,
quer sobretudo em temas que poderão contribuir
para elevar a discussão a níveis que todos pretendemos. Finalmente todos sentimos nesta Direcção
a dificuldade em levar a bom termo os projectos
que pensávamos estar no nosso alcance, provavelmente por falta de sinergias e de capacidade de
previsão.
Apelamos pois aos associados que reajam com
iniciativas e ideias que possam ajudar no fortalecimento duma sociedade que se quer dinâmica e
plural.

O Presidente da Direcção
Dr. Rocha Mendes
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AGENDA 2009

Foram apresentados casos clínicos por colegas de
Lisboa, Amadora, Faro e Funchal, tendo sido dis-

Maio, 4 a 6 – Lançamento do Livro
“O Homem de 60 anos”

tinguidos os seguintes:

Durante o Congresso Nacional da Associação Por-

2. Dr. Artur Palmas, Hospital Fernando da Fonseca;

tuguesa de Urologia em Torres Vedras foi lançado o

3. Dr. Frederico Ferronha, Hospital S. José.

livro “O homem de 60 anos” – Edição patrocinada

Os prémios foram entregues por representantes

pelos Laboratórios Bayer – na sequencia do livro

dos patrocinadores, Coloplast, Abbott e Janssen-

lançado há 10 anos (“O homem de 50 anos”) da au-

Cilag.

1. Dr. Miguel Rodrigues, Hospital Distrital de Faro;

toria de vários colegas e com coordenação do Prof.
Doutor La Fuente de Carvalho, esta edição revelase de grande interesse cultural e científico e fica
bem em qualquer biblioteca médica; é sobretudo
uma meditação de vários
experts sobre o que é ser
homem ao entrar na sexta década de vida.
O lançamento muito con-

1

corrido, teve a presença
do presidente da SPA ao
lado do Prof. Doutor La
Fuente e dos representantes do Laboratório.

Junho, 27 – Reunião de Apresentação
de Casos Clínicos

2

Dedicada a Internos com temas de Andrologia, rea
lizou-se no Anfiteatro de Fisiatria do Hospital Curry
Cabral e contou com prémios para as três melhores apresentações. Organizada pela Sociedade
Portuguesa de Andrologia, com o patrocínio de três
Laboratórios, contou com a colaboração dos colegas Sousa Marques, Fortunato Barros e José Dias
como Júri.

3
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Novembro, 21 – 2os Encontros
de Andrologia / Laboratórios Pfizer

AGENDA 2010

Realizaram-se em Coimbra, dando continuidade a

14 de Fevereiro

uma iniciativa patrocinada pelos Laboratórios Pfi-

“Um eléctrico chamado desejo”, da carreira 28 em

zer, após vicissitudes várias; a Comissão Científica

Lisboa, fez percursos gratuitos nos dias 12 a 14 de

foi constituída pelos Colegas António Requixa, An-

Fevereiro, com distribuição de literatura sobre pre-

tónio Patrício, Belmiro Parada e Pedro Nunes.

venção da disfunção eréctil.

Os temas de grande interesse e de excepcional

Colaboração: Lilly

Dia Europeu da Disfunção Eréctil

nível Científico foram: Síndroma Metabólico e Andrologia, Disfunção Sexual - o que há de novo? E
Infertilidade – problema cada vez mais masculino?
Para além da notável prestação dos urologistas
convidados destaque para os convidados Prof.ª
Doutora Teresa Almeida Santos (perspectivas actuais na investigação funcional dos espermatozóides), Dr.ª Sílvia Monteiro (sindroma metabólica,
disfunção endotelial e risco cardiovascular) e Prof.
Doutor Miguel Castelo Branco (bases neurais da
cognição sexual) que trouxeram contributos de elevado nível científico.

Jornal do dia dos namorados
12 Fevereiro 2010
Dr. António Requixa

Dra. Silvia Monteiro

Foi distribuído um jornal alusivo à disfunção eréctil com artigos de colegas nossos nas estações do
Oriente (Lisboa) e Campanhã (Porto)
Colaboração: Bayer

Campanha sobre a ejaculação prematura
A Direcção da SPA colaborou em diversas iniciativas para além de dar o seu aval genérico à campanha.
Colaboração: Janssen-Cilag
Profª Doutora Teresa
Almeida Santos

Prof. Doutor Miguel
Castelo Branco
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NOTICIAS
• A Janssen-Cilag integrou a partir do ano 2009
o grupo de Sócios Platina, concordando em ser
um dos patrocinadores de referência da SPA.
• O site da SPA foi reconstruído pretendendo-se
agilizar os conteúdos e torná-los mais úteis aos
sócios e ao público em geral. Uma das prioridades é a de inscrever informações de todos
os centros, públicos e privados onde existam

acesso público que estamos a construir no nosso site, poderão comunicar os dados por via
electrónica para o secretariado da Sociedade.
• Aceitam-se sugestões e propostas de reuniões
temáticas sobre temas de interesse para a Sociedade para os anos 2010 a 2012, dada a necessidade de programar actividades a um mais
longo prazo.

pública de que temos crescente procura; conti-

Bolsa Prof. Alexandre Moreira – Bayer
Health Care de investigação em medicina
sexual - 2010

nuamos a pensar que há um enorme défice de

• A Sociedade Portuguesa de Andrologia e a Bayer

informação sobre acessos a cuidados médicos

anunciam a abertura de candidaturas a esta bol-

nesta área.

sa, em memória do Prof. Doutor Alexandre Morei-

consultas de Andrologia para facilitar a consulta

• Aceitam-se textos a incluir no site da SPA sobre
matérias que interessem ao público e a médicos
que o consultam.

ra, destinando-se o prémio a estimular a investigação em Medina Sexual.
• Os trabalhos (em 6 cópias) devem ser enviados

• A Bolsa Professor Alexandre Moreira – Bayer

para o secretariado da SPA, Apartado 14137 EC

Health Care – 2008 para trabalhos de Investiga-

5 de Outubro – 1069-002 LISBOA, sem identifi-

ção em Medicina Sexual foi atribuída ao projec-

cação, que deverá seguir em envelope fechado

to: Acção da estatina na regulação da expressão

a acompanhar os textos.

dos factores de crescimento vascular no corpo
cavernoso do rato obeso. Implicações na pre-

• O prazo limite de entrega é 30 de Novembro de
2010. Consultar site da SPA.

venção da disfunção eréctil vasculogenica.
Autoria: Inês Tomada1 e Nuno Tomada2, Henrique

Oferta de escultura em madeira

de Almeida3, Delminda Neves4.

O Dr. Rafael Passarinho, urologista do Hospital

Laboratório de Biologia Celular e Molecular / Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 2Serviço de Urologia do Hospital de S. João; 3Laboratório de
Biologia Celular e Molecular / Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
4
Laboratório de Biologia Celular e Molecular / Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Curry Cabral e Sócio da SPA, ofereceu uma escul-

1

tura em madeira alusiva a temas de Andrologia, da
sua autoria. Tem associada a autorização para reprodução em múltiplos que poderão figurar como

O prémio será entregue no jantar de encerramento

prémios a atribuir futuramente.

do Congresso Nacional de Andrologia.

Agenda do Sócio
• Estão a pagamento quotas da Sociedade do
ano 2010 e atrasadas, lembrando da enorme dificuldade em gerir a tesouraria sem actualização
de dados dos associados sendo fundamental o
empenho de todos para que o processo decorra
com normalidade.
• Os sócios da SPA que pretendam integrar a lista de centros referenciados em Andrologia para
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Calendário 2010
The 14th World Meeting of the International
Society for Sexual Medicine
26-30 Setembro, Seoul, Coreia do Sul
www.issm2010.info
6º Congresso Europeu de Andrologia
29 Setembro – 01 Outubro, Atenas, Grécia
www.andro.gr

Jornadas de Andrologia, para Medicina
Familiar
Setembro/Outubro
Organização: Serviço de Urologia do Hospital
Central do Funchal

13º Congresso da European Society
of Sexual Medicine
14 –17 Novembro, Málaga, Espanha
www.essm.congress.org

X Jornadas Nacionais de Urologia
em Medicina familiar
Lisboa, 8 e 9 Abril de 2010
Organizador: Dr. Mendes Silva

VIII Jornadas do Serviço de Urologia do
Centro Hospitalar do Médio Tejo
Tomar 7 e 8 Maio 2010
Organização: Serviço de Urologia CHMT;
Director: Dr. Paulo Vasco

2as Jornadas de Urologia do Hospital
Fernando da Fonseca,
Amadora, 7 e 8 Maio de 2010
Organização: Serviço de Urologia do Hospital
Fernado da Fonseca; Director: Dr. Carrasquinho
Gomes

10th Congress of the European Federation
of Sexology
Porto, 9 – 13 Maio de 2010

Simpósio de Andrologia
Novembro/Dezembro
Organização Sociedade Portuguesa de Andrologia
– com eleições do novo elenco directivo
(local e data a anunciar)

Patrocínio Científicos
da Sociedade Portuguesa
de Andrologia
Simpósio sobre Pavimento Pélvico
Évora, Setembro 2009
Organização: Serviço de Urologia Hospital Distrital
de Évora; Director: Dr. Cardoso de Oliveira
Serigrafia “Gesto de Amor”, 41 x 52 - Albino Moura 2010

Curso de cirurgia avançada do pénis

A Direcção da Sociedade Portuguesa de Androlo-

Novembro 2009

gia editou uma serigrafia original de Albino Moura

Organização: Serviço de Urologia do Hospital

numerada de 1 a 100 (executada nas Oficinas de

de Curry Cabral; Director: Dr. Jorge Rocha Mendes

Serigrafia Artística António Moreira) que será colocada à venda no Congresso com preços especiais
para sócios.
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PRÉMIO
PROFESSOR ALEXANDRE MOREIRA

Investigação em Medicina Sexual 2010
A Sociedade Portuguesa de Andrologia,
em colaboração com a Bayer Schering Pharma,
atribui um Prémio anual, em memória do Professor
Alexandre Moreira, insigne professor universitário
do Instituto Abel Salazar e membro ilustríssimo
da Sociedade Portuguesa de Andrologia,
da qual foi presidente.

OBJECTIVO
O Prémio Professor Alexandre Moreira “Investigação em Medicina Sexual 2010”
destina−se a ser atribuído ao melhor trabalho
de investigação, ou projecto de investigação, na área da Medicina Sexual que
se apresente a concurso no ano de 2010.
VALOR
O valor do Prémio é de €7500,00.
DATA LIMITE
A data limite para entrega de trabalhos/projectos
é o dia 30 de Novembro de 2010.
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOSE PROJECTOS
Deverão ser enviados para a sede da Sociedade Portuguesa de Andrologia (Rua
Nova do Almada, 95 − 3º A, 1200−288 Lisboa),
até à data limite para o concurso, seis exemplares do trabalho/projecto de
investigação, em envelope fechado no qual se leia a menção ao Prémio Professor
Alexandre Moreira. No envelope não poderá constar assinatura, rubrica ou
qualquer outro sinal que permita a identificação dos autores. No interior de
envelope fechado separado, com a menção ao Prémio e com o titulo do
trabalho/projecto, deverão constar os dados do ou dos autores, morada e local
de trabalho. Esse segundo envelope apenas será aberto após conhecimento da
decisão final do júri.
JURI
Prémio Professor Alexandre Moreira será atribuído por um júri composto por
cinco membros, quatro dos quais designados pela Direcção da Sociedade
Portuguesa de Andrologia, um dos quais será o Presidente, e outro, a Directora

Médica da Bayer Schering Pharma. O júri reunirá até ao final do ano de 2010,
sendo
os candidatos informados por escrito da decisão. A decisão
do júri é soberana.
PUBLICAÇÃO
No caso do prémio ser atribuído a um trabalho já concluído,
a Sociedade Portuguesa de Andrologia promoverá a sua tradução para inglês
e a sua publicação numa prestigiada revista internacional de Medicina Sexual.
No caso de serem necessárias modificações do texto em obediência às normas
editoriais da revista, essas modificações serão feitas de acordo com o autor ou
autores.
No caso do Prémio ser atribuído a um projecto de investigação, a Sociedade
Portuguesa de Andrologia reserva−se o direito
de exigir a devolução do valor do Prémio no caso de não efectivação do trabalho
no prazo de 24 meses. Quando o trabalho estiver concluído, e caso se confirme
o mesmo estar de acordo com
o projecto apresentado, a Sociedade Portuguesa de Andrologia promoverá a
sua publicação nos termos previstos no parágrafo anterior.
DISPOSIÇÕES FINAIS
O acto de concorrer ao prémio Prémio Professor Alexandre Moreira implica a
aceitação do presente regulamento. Para toda e qualquer situação não prevista,
cabe à Direcção da Sociedade Portuguesa de Andrologia a sua resolução.

Sócios Platina
Sociedade Portuguesa de Andrologia
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