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“O mundo mudou … exige-se que continue a mudar!...”

Vivemos numa época plena de profundas transformações nos mais va-

riados campos da actividade humana. Transformações que se sucedem 

de forma descontroladamente acelerada e, consequentemente, ataba-

lhoada. Não há tempo, não há complacência com a necessidade de re-

flectir, de analisar e de ponderar o valor e a utilidade das informações 

que recebemos e das opções que nos são oferecidas. A escolha do ca-

minho a seguir é, tantas vezes, ditada apenas pelo interesse imediato e 

pela moda do momento.

A tendência geral é para a globalização nas suas mais variadas for-

mas e consequências. As pequenas organizações, sobretudo se forem 

bem funcionantes e influentes, são apetitosas para a gula das macroce-

falias de poder, que as absorvem, “vulgarizam” e despersonalizam.

Estamos objectivamente submersos por informação que chega de to-

dos os lados, a toda a hora … a cada minuto. E acrescente-se agora uma 

dimensão da “virtualidade” que torna ainda mais efémero o momento de 

receber, e que ultrapassa e condiciona todo o processo de aprendizagem 

e maturação do saber inteligente. Entramos em conflito com processos 

cuja biologia levou milhões de anos a desenvolver e a amadurecer.

O fluxo actual de conhecimento, nas mais diversas áreas da medicina 

faz-nos pairar quase alienados, num universo de novidades, tantas ve-

zes inconsequentes e perigosas porque não têm fundamento válido ou 

validado e não são intelectualmente categorizadas, digeridas pelo bom 

senso e finalmente integradas numa prática verdadeiramente fundamen-

tada e consequente. Mesmo no âmbito restrito da Andrologia sente-se a 

violência desta realidade. 

Não há tempo para reflectir, para valorizar objectivamente, para in-

tegrar com senso a informação que nos chega!… atiramo-nos para a 

frente, aplica-se e faz-se … e os resultados logo se verão !… 

O espírito sente a necessidade de saberes novos, amadurecidos e va-

lorizados mas, paradoxalmente, o mesmo mundo que nos proporciona 

Editorial
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esse fluxo de saberes desenvolveu e implementa 

restrições que asfixiam os princípios basilares do 

homem pensante que fundamenta a sua conduta 

na reflexão e no bom senso.

É a partir deste ponto que espraiamos a nossa 

análise criticando o presente e sonhando com um 

futuro mais humanizado.

A necessidade de prestar cuidados de saúde di-

ferenciados e sempre actualizados impõe que os 

profissionais interessados nesta área desenvolvam 

iniciativas e ferramentas que permitam, de forma 

simples, rápida e eficaz a sua valorização profissio-

nal com o objectivo de bem servir os que carecem 

dos seus préstimos.

Entendemos que a Sociedade Portuguesa de 

Andrologia enquanto Sociedade Científica deve 

fundamentar a sua actividade numa estrutura geral 

com 5 pilares: Produção/Reflexão/Valorização/Dis-

tribuição/Aplicação.

Nas últimas décadas as relações entre os pro-

fissionais e os meios de valorização/actualização 

profissional têm sofrido mudanças profundas.

Cabe à SPA promover e defender a excelência 

na prestação de cuidados nas áreas da fertilidade, 

da sexualidade e do envelhecimento. E se nos seus 

primórdios à Andrologia interessava fundamental-

mente a fertilidade masculina hoje impõem-se a 

vertente da sexualidade masculina, da sexualidade 

feminina bem como os problemas clínicos ligados 

ao envelhecimento masculino nas suas múltiplas 

vertentes.

Esta tarefa pela sua dimensão e pela necessida-

de de modernização de meios e processos exige a 

colaboração, o trabalho, o empenho, a imaginação 

e o sonho de todas as gerações interessadas nes-

tes temas.

O desenvolvimento, a análise crítica e a incorpo-

ração na actividade prática de novos conhecimen-

tos não é, não pode ser exclusiva dos mais “ve-

lhos”. As novas gerações com o seu dinamismo, 

a sua irreverência e o seu brilho intelectual, com 

as suas capacidades de inovação e a sua força de 

trabalho têm um papel fundamental na manuten-

ção e desenvolvimento da Sociedade Portuguesa 

de Andrologia.

Esta Sociedade tem capacidade de traçar os 

seus caminhos de forma independente, livre de po-

deres estranhos ao interesse científico, é capaz de 

negociar de igual para igual com os parceiros so-

ciais, de promover a produção científica e apoiar a 

formação e valorização profissional dos seus mem-

bros, tendo sempre como objectivo final a pres-

tação de cuidados diferenciados a todos quantos 

deles precisem.

A SPA espera por VÓS, aguarda o vosso con-

tributo para a excelência do futuro da Andrologia.

António Campos

Tesouseiro da SPA
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asesa/sPa em málaga
“a saúde sexual encontra-se de novo 
no mediterrâneo”
14 de novembro de 2010
Durante o 13º Congresso da ESSM em Málaga 

realizou-se a Reunião Conjunta das duas Socieda-

des Ibéricas. Duas Mesas-Redondas e uma Confe-

rência, com participação portuguesa de J. Rocha 

Mendes e Nuno Louro.

WorKshoP: as iDaDes Do homem
Em 4 de Dezembro de 2010 realizou-se o Simpósio 

da Sociedade Portuguesa de Andrologia no Hotel 

Solverde em Espinho.

Os Temas verdadeiramente apelativos, chama-

ram muitos participantes sobretudo da região Nor-

te, que durante a manhã preencheram os lugares 

da sala; “a iatrogenia em cirurgia inguinoescrotal”, 

“os desvios pubertários “e  a “terapêutica hormonal 

de substituição “foram alvo de acesa discussão e 

garantiram o êxito da iniciativa; a conferencia do 

Prof Juan Alvarez, sobre a fragmentaçãodo DNA 

espermatico, foi o corolário desta reunião de eleva-

do nível cientifico e cuja coordenação foi garantida 

pelo Dr. Luís Ferraz, Director do Serviço de Urolo-

gia do Centro Hospitalar de Gaia.

Participaram: Rui Amorim e Sílvia Dantas, Manu-

el Fontoura, Helena Figueiredo, Garcia e Costa e 

Juan Alvarez

15º ConGresso Da  asesa -  
Palma De mallorCa
29 de abril a 1 maio de 2011
Nesta data realizou-se em Palma de Mallorca  o 

Congresso da ASESA, com escassa participação 

portuguesa e programa enriquecido por temas 

novos e interessantes; destaque para a ênfase 

dada(como habitualmenter) aos temas de Medici-

na da Reprodução, Transtornos da Identidade de 

Género, Reabilitação Peniana após Prostatectomia 

Radical, Manejo da ejaculação Precoce e Novida-

des no Tratamento far-

macológico da Disfunção 

Eréctil.

A Sociedade Portu-

guesa de  Andrologia es-

teve representada pelo 

Pre sidente e pelo Secre-

tário Geral que aproveita-

ram os contactos com a 

direcção da ASESA para 

relançar a colaboração das duas  sociedades e pla-

near a próxima Reunião Ibérica que terá lugar du-

rante o nosso Congresso Nacional (Junho de 2012).

homenaGem  
ao ProF. simÓn marina
30 abril 2011 Jantar de encerramento   
do Congresso da asesa
Aproveitando o jantar de encerramento do Con-

gresso, a Direcção da ASESA prestou singela ho-

menagem ao Prof Simón Marina, figura importante 

da Medicina da Reprodução do pais vizinho, onde 

criou as bases da utilização de gâmetas masculi-

nos de dador em muitas situações de infertilidade 

de causa masculina  de solução impossível

 Foi um dos fundadores do Departamento de 

Andrologia da Fundação Puigvert (Barcelona) pois 

fez parte da equipa inicial de José Maria Pomerol, 

enveredando mais tarde pela clínica privada.
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iii enContros De anDroloGia
Guimarães, 4 de maio de 2011
Com o habitual patrocínio dos Lab. Pfizer realizou-

-se no Hospital de Guimarães e com a coordena-

ção do Dr. Ricardo Ramires (Director do Serviço de 

Urologia) mais esta reunião que representa um es-

forço de continuidade, desde o seu início no Hos-

pital Fernando da Fonseca e depois nos Hospitais 

de Universidade de Coimbra.

A reunião teve razoável participação de médi-

cos de clínica geral e de enfermeiros hospitalares 

e de centros de saúde, mas escassa presença de 

urologistas, sendo gritante a ausência de internos 

da especialidade a quem, em principio, este tipo de 

reunião pretende dar currículo.

Foram tratados temas de interesse, aprofundan-

do a etiologia e mecanismos íntimos da fisiologia 

da erecção, alguns aspectos da ejaculação prema-

tura e da doença de Peyronie reservando-se a ses-

são da tarde para debater com enfermeiros e mé-

dicos de Família, aspectos práticos da prevenção, 

tratamento e reabilitação do doente com disfunção 

eréctil numa óptica de Cuidados Primários o que 

se revestiu de enorme sucesso em especial devi-

do à moderação da Enfª Elsa Costa (Centro hos-

pitalar Alto Ave) e do Dr. Joaquim Lindoro (Director 

do Serviço de Urologia do 

CHTS de Penafiel).

assembleia Geral e eleiÇÔes
Na Reunião de Espinho realizou-se a Assembleia 

Geral para apreciação do relatório e contas da Di-

recção cessante, que foram discutidos e aprova-

dos por unanimidade. Por proposta da Direcção foi 

aprovada a admissão de novos sócios e a exclu-

são de sócios com quotas por pagar há mais de 

três mandatos; refira-se que houve várias tentati-

vas para que fossem regularizadas as prestações 

constantes dos estatutos, mas nestes casos, sem 

sucesso.

Procedeu-se depois à eleição de novos corpos 

gerentes, tendo sido aprovada por unanimidade a 

única lista a concurso, a saber:

DireCÇÃo
Presidente: Jorge Rocha Mendes (Lisboa)

vice-Presidente: José Neves (Faro)

secretario-Geral: A. Pepe Cardoso (Amadora)

tesoureiro: António Campos (Almada)

vogais: Fortunato Barros (Lisboa)

Belmiro Parada (Coimbra)

António Patrício (Aveiro)

Conselho FisCal
Presidente: Ricardo Ramires (Guimarães)

vogais: Pedro Nunes (Coimbra)

Nuno Louro (Porto)

assembleia Geral
Presidente: M. Ferreira Coelho (Lisboa)

vice-Presidente: Ferdinando Pereira (Funchal)

secretario: bruno Graça (amadora)
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Osvaldo Rajmil MD PhD

Jefe de Gabinete  
de Andrología
Fundació Puigvert
Académico de la EAA
Miembro del “Excecutive 
Council” de la EAA

aCaDemia euroPea  
De anDroloGía

La Academia Europea de Andrología (EAA) es 

una asociación de científicos y médicos que se in-

teresen en el campo de la Andrología. Fundada en 

mayo de 1992, la EAA es una organización sin áni-

mo de lucro que tiene como objetivo promover la 

investigación y aumentar la conciencia pública de 

la salud reproductiva masculina. http://www.andro-

logyacademy.net/index.php

La EAA permite a cualquier profesional del mun-

do acceder a ser miembro. No obstante, la investi-

gación y su influencia se centra en Europa – con su 

sede en Münster, Alemania y los centros de Andro-

logía de formación en toda Europa.

objetivos:
a) Elevar el nivel científico de la Andrología en Eu-

ropa.

b) Formación especializada en Andrología y capa-

citación para médicos. 

d) Aumentar la conciencia pública sobre las cues-

tiones andrológicas.

c) Fomentar la investigación y publicación de tra-

bajos académicos.

d) Enmarcar las directrices para las comisiones na-

cionales y europeas relacionadas con la cualificaci-

ón y formación de los andrólogos. 

e) Establecer un programa de formación para los 

médicos clínicos que deseen convertirse en espe-

cialistas en Andrología. 

 F) Publicar una revista internacional con un alto 

nivel científico. 

La Academia Europea de Andrología designa 

centros de formación y establece programas de 

formación en Andrología como una subespecia-

lidad clínica de otras especialidades plenamente 

reconocidas, tales endocrinología, urología, gine-

cología, y dermatología. 

Un requisito previo para la capacitación de mé-

dicos como andrólogos es la existencia de Centros 

de Andrología con un programa de formación ade-

cuada. 

La certificación de un Centro de Andrología pue-

de ser otorgada a un único departamento o a varios 

que cooperan. El director u otras personas certifi-

cadas por la Academia pueden ser responsables 

del programa de capacitación.

La Fundacio Puigvert es un centro de especia-

lidades de Urología, Nefrología y Andrología. En 

1968 se creó la sección de Andrología y se trans-

formó en Servició en Desde entonce este Servicio 

ha mantenido un alto nivel de calidad Clínica, de 

docencia e investigación

En 1998 el Centro fue reconocido como centro 

Certificado en Andrología por la EAA. Siendo en 

la actualidad el único centro Certificado hispano- 

luso.

 Son numerosos los profesionales que han segui-

do desde su creación los diferentes programas de 

formación. Varios de estos profesionales han sido 

luego Certificados, tras examen de la Academia, 

como capacitados para ejercer la Andrología Clí-

nica. En la actualidad cuenta con un programa de 

Fellows, según normas de la EAA, al que se accede 

a través de solicitud, curriculum y disponibilidad de 

plazas. La Fundación Puigvert otorga un número 

de becas, que varía según las posibilidades, pero 

no son excluyentes de aceptación de Fellows que 

accedan al programa con otras becas externas. La 

institución otorga un Título de Certificación propio, 

que debe validarse con el examen ante un tribunal 

internacional propuesto por la Academia Europea.

Recientemente la European Society of Urology 
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(EAU) y la Section of Andrological Urology (ESAU) 

acordó aceptar, para los Urólogos, la formación en 

Centros Acreditados por la Academia para la for-

mación de Andrólogos Clínicos:

 http://www.uroweb.org/?id=253

Como miembro encargado de las relaciones con 
la EAA, del Servicio de Andrología, de la Funda-
ció Puigvert, quiero agradecer al Presidente de la 
Sociedad Portuguesa de Andrología, Jorge Rocha 
Mendes y a su Secretario General, A. Pepe Cardo-
so, la posibilidad de de dar a conocer, a los espe-
cialistas portugueses la existencia de esta vía for-
mación y también para intercambiar conocimientos 
con los ya expertos portugueses.

aGenDa Do sÓCio
•	 Por	proposta	da	Direcção	foi	aprovado	o	expur-

go das listas de sócios faltosos no pagamento 

de quotas tendo-se assente no critério de avisos 

sucessivos sobre quotas em dívida e ausência 

de pagamento há mais de três mandatos. Conti-

nuamos com grandes dificuldades de tesouraria 

e despesas excessivas com portes de correio 

sem o esperado retorno por parte de muitos as-

sociados.

•	 Relembra-se	que	continua	à	venda	a	serigrafia		

de autoria de Albino Moura editada pela SPA 

quando do ultimo Congresso; mantém-se o pre-

ço especial para sócios de 150 €; pode ser en-

comendada directamente para o secretariado 

por  mail ou telefone.

•	 Os	 vencedores	 da	 bolsa	 Prof.	 Alexandre	 Mo-

reira 2010 patrocinada pela Bayer Health Care, 

serão anunciados em breve estando a entrega 

da mesma condicionada por uma oportunidade 

adequada.

•	 O	 13º	 Congresso	 de	 Andrologia	 terá	 lugar	 em	

Tomar no Hotel dos Templários, nos dias 22 e 

23  de Junho de 2012 em simultâneo com a XII 

Reunião Ibérica de Andrologia (colaboração da 

ASESA). Os temas nucleares do Congresso se-

rão: o Casal Disfuncional, a saúde sexual nos 

Cuidados Primários, a Disfunção Eréctil e pers-

pectiva de novos tratamentos e Avanços em An-

drologia; em estudo um curso pré-congresso de 

formação em Sexologia um workshop dedicado 

à utilização do EcoDopler em Andrologia. Quan-

to ao programa da Reunião Ibérica está em fase 

de estudo com os colegas da ASESA estando 

garantida uma presença significativa com temas 

fortes e uma conferencia de José Luís Arrondo.

CalenDÁrio 2011-2013
the 6th Congress  of  Ásia Pacific society 
for the study of aging male
01-04 Set 2011, Bursan  (Coreia do Sul)
www.apssaun2011.org

Curso internacional de urologia do hese, 
ePe: oncologia em urologia (transmissão
directa de cirurgias)
22–23 Set 2011, Évora Hotel, Évora
Secretariado: Ad Médic, Lda.,  
www.admedic.pt	•	ana.pais@admedic.pt

31st Congress of the societé international  
d´ urologie (siu)
16–20 Out 2011, Berlin (Alemanha)

14th Congress  of the european society for 
sexual medicine
01–04 Dez 2011, Milão (Itália )
Secret: Ain Congress srl – Ain Group 
via G Ripamonti,129, 20141 Milan, Italy
admin@essm.org
     
29º Congreso nacional de la sociedad  
española de Fertilidad
16–18 Maio 2012, Granada (Espanha)

13º Congresso nacional da sociedade  
Portuguesa de andrologia/12ª reunião 
ibérica de andrologia
 22-23 de Junho de 2012, Tomar (Portugal)
Secretariado: Ad Médic, Lda.,  
www.admedic.pt	•	ana.pais@admedic.pt

16º Congreso nacional de andrologia,  
medicina sexual y reproductiva (asesa)
25–27 Abril 2013, Pamplona (Espanha)
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