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Em um ambiente de grande preocupação com a disfunção erétil este estudo cumpre o importante papel 
de discutir este grupo de disfunções sexuais geralmente negligenciados no aconselhamento e seguimento 
dos pacientes submetidos a prostatectomia radical. De maneira geral, estas disfunções tem prevalência 
relevante, merecem ser conhecidas pelos urologistas, discutidas com o paciente e, se necessário, tratadas 
de maneira adequada. 

DISFUNÇÕES ORGÁSMICAS PÓ S PROSTATECTOMIA 
RADICAL - REVISÃO DA LITERATURA ATUAL
Orgasmic Dysfunction Following Radical Prostatectomy: Review of Current Literature. Sex Med Rev. 2018 Jan;6(1):124-134.

Clavell-Hernández J 1, Martin C 2, Wang R 3

1 Division of Urology, Department of Surgery, University of Texas Health Science Center-McGovern Medical School at 
Houston, Houston, TX, USA; University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA; 2 Division of Urology, 
Department of Surgery, University of Texas Health Science Center-McGovern Medical School at Houston, Houston, 
TX, USA; 3 Division of Urology, Department of Surgery, University of Texas Health Science Center-McGovern Medical 
School at Houston, Houston, TX, USA; University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA

RESUMO:

Este artigo discute a prevalência e opções de tratamento de disfunções orgásmicas após prostatectomia 
radical. Apesar de comuns, disfunções como Climactúria, Disorgasmia, Anorgasmia e Alterações de 
Intensidade do Orgasmo recebem relativamente pouca atenção na literatura. Os autores realizaram uma 
revisão de artigos relacionados a distúrbios orgásmicos no Medline PubMed e incluíram 44 artigos e 2 
abstracts. 

Climactúria: De� nida como a perda involuntária de urina no momento do orgasmo, tem prevalência entre 
20% e 93%. A frequência das perdas é variável mas sabe-se que está associada a incômodo signi� cativo em até 
47% dos pacientes. Apresenta uma tendência de melhora com o tempo, mas isso pode levar anos. As opções 
de tratamentos envolvem medidas comportamentais, � sioterapia do assoalho pélvico, dispositivos externos 
(como o a banda peniana de tensão ajustável), e cirurgias como o esfíncter arti� cial ou mini-jupette. 
Disorgasmia: O orgasmo doloroso tem prevalência reportada entre 3.2% a 18%.  A localização e duração 
da dor são variáveis mas o mais comum são dores na região do pênis e com duração menor que 1 minuto.  
Também tem tendência de melhora com o tempo, com até 93% dos pacientes melhorando após 2 anos.  A 
tansulosina é uma opção terapêutica e 77% apresentaram melhora signi� cativa da dor com este tratamento. 
Anorgasmia e Alterações de Intensidade do Orgasmo: A prevalência reportada de anorgasmia varia entre 
14% e 33% e as alterações de intensidade de orgasmo chegam a atingir 72% dos pacientes. O tratamento é 
limitado e não existem opções com bom nível de evidencia. 

COMENTÁRIO FINAL
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Neste interessante estudo, a alta taxa de reversão do diagnóstico de DVO com a repetição do DP (98.1%) e 
terapia sexual (98.7%) mostram o alto índice de DE psicogênica nesta população, uma vez que nenhuma 
destas medidas é capaz de reverter DE verdadeiramente orgânica. Neste grupo de jovem sem fatores de 
risco, o falso diagnóstico de DVO deve ser suspeitado.  

FALTA DE CONFIABILIDADE DO ULTRASSOM DOPPLER 
NO DIAGNÓSTICO DA DISFUNÇÃO VENO-OCLUSIVA EM 
HOMENS JOVENS SAUDÁVEIS COM DISFUNÇÃO ERÉTIL
Unreliability of the Duplex Scan in Diagnosing Corporeal Venous Occlusive Disease in Young Healthy Men With Erectile De� ciency.
Urology. 2018 Mar;113:91-98.

Cavallini G 1, Maretti C 2

1 Andrological Section, Gynepro Medical Team, Bologna, Italy; 2 Department of Andrology, Centro Medico CIRM, 
Piacenza, Italy

RESUMO:

Este estudo investigou a con� abilidade do diagnóstico de disfunção veno-oclusiva (DVO) em jovens sem 
fatores de risco para disfunção erétil (DE) orgânica.   
Pacientes com diagnóstico clínico de DVO (<40 anos, falha ao teste com I5PDE, DE desde o inicio da vida 
sexual e com falha ao teste com Prostaglandina E1 -PGE1- 20µg)  foram randomizados em 2 grupos.
No Grupo 1 (G1) os pacientes eram submetidos a avaliação seriada de Doppler Peniano (DP) pós PGE1 10µg, 
sem qualquer intervenção. Se o DP fosse compatível com DVO (resposta erétil insu� ciente, EDV>6cm/seg, 
PSV>35cm/seg e RI<80) um novo exame era feito em 10-15 dias, até um máximo de 3 exames. No Grupo 
2 (G2) os pacientes realizaram DP pré e pós 10-15 dias de terapia sexual feito por psicólogos/terapeutas 
sexuais experientes. 
302 pacientes foram incluídos. No GI (N=153), o primeiro DP não con� rmou o diagnostico de DVO em 61 pacientes 
(39,9%). Os outros 92 pacientes � zeram um segundo DP, que não revelou DVO em 64 pacientes (69,6%). Por � m, 
dos 28 pacientes que � zeram o terceiro exame, apenas 3 (10,7%) apresentavam DVO, representando 1,9% do 
total. No G2 (N=149), o DP pré terapia sexual mostrou que 93 pacientes (62,4%) apresentavam critérios para DVO. 
Após a terapia sexual, novo DP mostrou que apenas 2 pacientes (1,3%) apresentavam DVO. O valor médio do PSV, 
EDV e RI também se alteraram signi� cativamente em ambos os grupos.
Os autores concluíram que a terapia sexual e a repetição do DP alteram dramaticamente o índices de 
diagnóstico DVO nesta população.

COMENTÁRIO FINAL
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O Priapismo Isquêmico Refratário é situação desa� adora. A di� culdade de resolução da isquemia em grande 
parte dos pacientes ocasionará a disfunção erétil e a colocação de prótese peniana não pode ser descartada. 
A questão é: quando indicar a colocação? Segundo os autores a PSD causa alívio imediato, e em um segundo 
tempo, o tratamento de� nitivo para disfunção erétil, em melhores condições clínicas. 

DESCOMPRESSÃO PENOSCROTAL – PROMISSOR 
NOVO TRATAMENTO PARA PRIAPISMO ISQUÊMICO 
REFRATÁRIO
Penoscrotal Decompression—Promising New Treatment Paradigm for Refractory Ischemic Priapism. J Sex Med. 2018 May;15(5):797-802.

Joceline S. Fuchs 1, Nabeel Shakir 1, Maxim J. McKibben 1, Shawn Mathur 1, Sloan 
Teeple 2, Jeremy M. Scott 1, Allen F. Morey 1

1 Department of Urology, University of Texas Southwestern Medical Center,Dallas, TX, USA; 2 Amarillo Urology 
Associates, Amarillo, TX, USA

RESUMO: 

O Priapismo Isquêmico Refratário (PIR) é caracterizado pelo aumento de pressão por sangue venoso no 
pênis. Pode ser causada por anemia falciforme, uso de medicações para DE. Ocasiona quadro de dor intensa, 
hipóxia e necrose do tecido do corpo cavernoso (Cc). Essas alterações iniciam a partir da sexta hora do início 
da ereção. A preservação da ereção pode ser conseguida em 50% dos pacientes quando o tratamento é 
implementado nas primeiras 24 horas.
Após o insucesso da infusão de drogas adrenérgicas e aspiração do Cc, está indicada a realização do shunt 
distal entre o Cc e esponjoso. Quando essa abordagem não determinava resolução do quadro, o implante 
de prótese peniana tem sua indicação, na literatura. 
Visando a preservação anatômica da glande, os autores propõe abordagem por descompressão por via 
escrotal PSD (Penoscrotal Decompresssion), em casos de falha da técnica distal e antes do implante de 
próteses. 
Eles descreveram a técnica e apresentaram sua experiência inicial com PSD, em 6 pacientes, com resolução 
em todos. Realizaram a corporotomia proximal e distal e sucção do volume acumulado, com irrigação de 
solução salina até observar a presença de sangue arterial, quando então � zeram a corporora� a. 
Os autores compararam também os resultados com pacientes que foram submetidos a colocação de prótese 
peniana maleável após a falha da descompressão distal. Concluíram que a PSD é melhor que o implante de 
prótese maleável,  por evitar complicações pós operatórias do como infecção e extrusão das próteses.
No entanto, os autores reconhecem que apesar da PSD resolver a urgência do PIR, ao longo prazo, esses 
pacientes necessitarão de tratamento da DE.

COMENTÁRIO FINAL
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A mensagem � nal dos autores desse trabalho é de que os pro� ssionais que têm por rotina prescrever IRSS 
devem orientar seus pacientes dos possíveis efeitos colaterais do uso de tipo de medicação antes do início do 
tratamento. Provavelmente, considerando o universo de pacientes em uso de IRSS, o número de pacientes 
com PSSD seja muito maior.

DISFUNÇÃO SEXUAL APÓS O USO DE MEDICAMENTOS 
INIBIDORES DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA – 
REVISÃO DA LITERATURA
Post-SSRI Sexual Dysfunction: A Literature Review. Sex Med Rev. 2018 Jan;6(1):29-34.

Areeg Bala 1, Hoang Minh Tue Nguyen 1,  Wayne J. G. Hellstrom 1

1 Department of Urology, Tulane University School of Medicine, New Orleans,LA, USA

RESUMO:

Os medicamentos Inibidores da Recaptação Seletiva de Serotonina (IRSS) são uma classe de drogas largamente 
utilizada na medicina. O termo PSSD (Post – SSRI Sexual Dysfunction) refere-se a disfunção sexual após a 
interrupção do uso desses inibidores. A prevalência dessa disfunção é desconhecida. Nesse trabalho, os 
autores revisaram a literatura atual, a � siopatologia e discutiram opções de manejo dos pacientes com 
PSSD.
Os IRSS são usados rotineiramente para tratamento de várias patologias como: Depressão Maior, Distúrbio 
Obsessivo – Compulsivo, Estresse pós-traumático, Ansiedade, Síndrome do Pânico, fogachos e dor crônica. 
Porém, muitas vezes, são prescritas exatamente em virtude dos seus efeitos colaterais como em pacientes 
portadores de para� lias (pedo� lias, sado-masoquistas, exibicionistas, etc.) ou com ejaculação precoce.
É caracterizada pela diminuição da libido, diminuição da sensibilidade na região genital, disfunção erétil, 
retardo ejaculatório, perda da lubri� cação vaginal, anorgasmia, diminuição da sensibilidade nos seios. 
Pode iniciar dias após o início do uso das medicações ou até semanas após interrupção do uso. A prevalência 
dessa disfunção é desconhecida, estima –se que cerca de 5 a 15% dos pacientes que � zeram uso dessas 
medicações poderiam desenvolver essa situação.
A � siopatologia da PSSD ainda permanece um desa� o. Várias teorias foram levantadas para explicar 
a situação, desde alterações nos níveis hormonais até alterações na sensibilidade dos  receptores. O 
diagnóstico é clínico e laboratorial. Devendo ser avaliada a história sexual pregressa do paciente. Não há 
até então um tratamento padrão para essa condição. A psicoterapia deve ser empregada, além do uso de 
medicações antagonistas dos IRSS ou agonistas da Serotonina e/ou Dopamina.

COMENTÁRIO FINAL

Sexual Medicine
Review

LEONARDO DE SOUZA ALVES
Belo Horizonte - MG



5

As terapias alternativas para o tratamento do hipogonadismo deve ser sempre colocadas como opção a 
todos os pacientes, principalmente àqueles que desejam manter a fertilidade ou que não querem usar 
testosterona por tempo inde� nido. Todavia, é necessário lembrar que muitos destes tratamentos ainda não 
são aprovados por agências regulatórias e carecem de estudos de e� cácia e segurança no longo prazo.

ALTERNATIVAS PARA  A TERAPIA COM TESTOSTERONA: 
REVISÃO
Alternatives to Testosterone Therapy: A Review. Sex Med Rev. 2018 Jan;6(1):106-113.

Eric M. Lo 1, Katherine M. Rodriguez 1, Alexander W. Pastuszak 2,3, Mohit Khera 3

1 Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; 2 Center for Reproductive Medicine, Baylor College of Medicine, 
Houston, TX, USA; Scott Department of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; 3 Scott Department 
of Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

RESUMO:

O hipogonadismo é de� nido com uma síndrome clínica que resulta da falência da produção testicular 
de testosterona. Seus critérios diagnósticos são a presença de sintomas tais como diminuição da libido, 
disfunção erétil, fadiga, perda de massa magra e depressão, associados a níveis séricos diminuídos de 
testosterona total ou de testosterona livre. O tratamento clássico desta condição é a terapia de reposição 
de testosterona, que se mostrou e� caz na melhora sintomática, porém sendo associada a alguns efeitos 
colaterais como eritrocitose, infertilidade e atro� a testicular. Com o objetivo de evitar o uso de testosterona 
por tempo indeterminado bem como tais efeitos colaterais, terapias alternativas têm sido buscadas. A 
gonadotro� na coriônica humana (1.500 a 2.000 UI 3x/semana) age através dos receptores de LH nas células 
de Leydig, estimulando a produção de testosterona e a espermatogênese. O anastrazol (1mg/dia), um 
inibidor da aromatase, impede a conversão de testosterona em estradiol,o que causa um aumento direto 
da testosterona, bem como uma redução do feedback negativo hipo� sário e hipotalêmico. Entretanto, 
o seu uso prolongado pode levar à osteoporose pela redução do estradiol. O clomifeno (25mg/dia) é um 
modulador seletivo dos receptores estrogênicos, aumentando os níveis séricos de testosterona através da 
diminuição do feedback negativo do estrógeno na hipó� se e hipotálamo, estimulando a secreção de LH e 
FSH. Levando em conta que o hipogonadismo é também associado a outras condições, tais como síndrome 
metabólica, obesidade, apneia do sono e varicoceles, tratamentos direcionados a estas comorbidades têm 
resultado em aumento dos níveis de testosterona, sendo também uma opção.

COMENTÁRIO FINAL
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A relação entre dieta e saúde sexual masculina é considerada racionalmente óbvia, porém a literatura carece 
de estudos bem desenhados para testar esta hipótese. Entretanto, levando em consideração que dietas 
saudáveis como a mediterrânea têm se mostrado e� cazes na melhora de outros indicadores de saúde, pode-
se utilizar a alimentação como aliada terapêutica no tratamento de problemas na saúde sexual masculina.

DIETA E SAÚDE SEXUAL MASCULINA
Diet and Men’s Sexual Health. Sex Med Rev. 2018 Jan;6(1):54-68.

La J 1, Roberts NH 2, Yafi  FA 3

1 Department of Urology, University of California-Irvine, Irvine, CA, USA; 2 Independent Registered Dietitian, Irvine, 
CA, USA; 3 Department of Urology, University of California-Irvine, Irvine, CA, USA

RESUMO: 

O estudo é uma revisão sobre os efeitos de diferentes tipos de dieta sobre a saúde sexual masculina, mas 
especi� camente sobre 3 condições: disfunção erétil, hipogonadismo, e infertilidade masculina. A relação 
entre disfunção erétil e dieta foi avaliada em vários estudos transversais e prospectivos. A aderência à dieta 
mediterrânea ou aos seus componentes (frutas, vegetais, oleaginosas, peixes, e gorduras monossaturadas) 
está associada a uma menor incidência de disfunção erétil, principalmente em homens obesos, onde 
ensaios clínicos randomizados demonstraram melhora da função erétil avaliada pelo escore IIEF-5 com 
a perda de peso induzida por dietas hipocalóricas e pobres em gorduras. Com relação ao hipogonadismo, 
não há estudos publicados sobre o impacto de dietas nesta condição, porém alguns trabalhos prospectivos 
analisaram a relação entre dietas e níveis de testosterona. Em homens saudáveis, dietas com pouca 
gordura tiveram nenhum impacto ou reduziram levemente os níveis de testosterona. Por outro lado, dietas 
hipocalóricas aumentaram os níveis de testosterona e testosterona livre em homens obesos. Os poucos 
estudos sobre dietas vegetarianas e testosterona tiveram resultados con� itantes. Com relação à infertilidade 
masculina, é sabido que o estresse oxidativo tem um impacto negativo na qualidade dos espermatozoides, 
e que os antioxidantes têm sido associados a melhora dos parâmetros seminais. Os trabalhos sobre dieta 
e fertilidade são em sua maioria transversais e mostram que o consumo de alimentos ou dietas saudáveis 
está associado a uma melhor qualidade do sêmen, e que a dieta ocidental, rica em carne vermelha, doces, 
e alimentos processados, é associada a piores parâmetros seminais.
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Um grande número de homens relatou que o quadro inicial da DP melhorou ou � cou estável ao longo de 
8,4 anos de seguimento. Em 12% houve o aparecimento de uma segunda curvatura. A maioria dos pacientes 
relatou alterações negativas na função sexual, satisfação no relacionamento e autoestima. A diminuição do 
tamanho do pênis foi relatada em quase dois terços dos homens, sendo um dos fatores que pode predispor 
à piora da função sexual e  autoestima.

DOENÇA DE PEYRONIE TRATADA CONSERVADORA-
MENTE: RESULTADOS A LONGO PRAZO EM PACIENTES 
QUE OPTARAM POR NÃO FAZEREM O TRATAMENTO  
CIRÚRGICO E INTRALESIONAL
Conservatively Managed Peyronie’s Disease-Long-term Survey Results From Patients Undergoing Nonsurgical and Noninjection Therapies.
Urology. 2018 Mar;113:99-104

Ziegelmann M 1, Bole R 1, Avant R 1, Yang D 1, Montgomery B 1, Trost L 2

1Department of Urology, Mayo Clinic, Rochester, MN;  2 Department of Urology, Mayo Clinic, Rochester, MN

RESUMO: 

Um questionário foi enviado para 719 homens com D. de Peyronie (DP) que não se submeteram a tratamento 
intralesional ou à cirurgia para DP.  Foram obtidas 125 respostas. Não foi informado o número de pacientes 
que: 1) � zeram uso de alguma medicação oral (e quais medicamentos eventualmente utilizados); 2) se 
houve – e por quantos - o uso de algum método local (vácuo ou tração) e 3) quantos pacientes não � zeram 
nada. O questionário continha perguntas relacionadas à DP incluindo curvatura ou deformidade peniana, 
dor, diminuição do tamanho do pênis, disfunção erétil, o impacto da DP no relacionamento sexual e 
qualidade de vida. A idade média foi de 65 anos. O tempo médio do aparecimento da DP foi de 8,4 anos. 
38% dos pacientes relataram melhora em relação ao quadro inicial, 36% disseram não ter havido alteração 
e 26% disseram haver piorado. 33% relataram resolução completa ou parcial da curvatura peniana e 20% 
relataram piora. 12% desenvolveram uma segunda curvatura em área distinta. 42% dos homens tinham dor 
no início, que melhorou em 82% aos 12 meses de seguimento. 64% relataram diminuição do tamanho do 
pênis. 52% reportaram diminuição da autoestima e 47% relataram piora da autoimagem. Dados da função 
sexual foram obtidos em 121 homens. 42% relataram piora da capacidade de penetração. 60% reportaram 
piora progressiva da função erétil. 68% relataram diminuição na frequência sexual e 59% relataram 
diminuição da satisfação sexual. Numa escala de 0 a 10 o escore médio de incômodo foi 7 sugerindo uma 
insatisfação signi� cativa.

COMENTÁRIO FINAL
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Esse estudo demonstra que no grupo de pacientes que receberam os iPDE5 gratuitamente houve maior taxa 
de sucesso, a reabilitação sexual foi mais rápida e em maior número. A razão para isso é provavelmente em 
razão da maior adesão ao tratamento com menos desistências devido ao fato dos pacientes não terem que 
pagar pelos medicamentos. Ou seja, o preço da medicação in� ui no resultado da reabilitação sexual após a 
prostatectomia radical.

REABILITAÇÃO SEXUAL APÓS PROSTATECTOMIA RADICAL 
COM PRESERVAÇÃO DOS NERVOS: A ADMINISTRAÇÃO 
GRATUITA DOS INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE TIPO 
5 AUMENTA A ADERÊNCIA AO TRATAMENTO
Sexual Rehabilitation After Nerve Sparing Radical Prostatectomy: Free-of-Charge Phophodiesterase Type 5 Inhibitor Administration Impoves 
Compliance to Treatment. J Sex Med. 2018 Feb;15(2):120-123.

RESUMO: 

Desde dezembro de 2006, na região da Toscana na Itália, pacientes que foram submetidos a prostatectomia 
radical com preservação dos nervos, podem receber gratuitamente os inibidores da fosfodiesterase Tipo 5 
(iPDE5) para a tentativa de reabilitação sexual pós cirúrgica.
Os autores realizaram esse estudo com o objetivo de comparar 2 grupos de pacientes: o grupo de pacientes 
da Toscana que receberam os iPDE 5 gratuitamente (chamado de PDE5I-F) (F=Free) – 648 pacientes - e outro 
grupo de fora da Toscana que pagaram pelos medicamentos (PDE5P) (P=Paid) – 182 pacientes. Os critérios de 
inclusão foram: pacientes submetidos a prostatectomia radical com preservação bilateral dos nervos; baixo 
risco de disfunção erétil (DE)  pós cirurgia (de acordo com a escala de Briganti);  não fumantes; sem abuso de 
álcool ou drogas; sem fatores cardiovasculares importantes; ausência de cirurgias maiores antes da radical;  
sem tratamentos neoadjuvantes ou adjuvantes e sem recorrência bioquímica. Os pacientes iniciaram o 
uso dos iPDE5 1 mês após a cirurgia. O desistência do tratamento foi considerada após 40 dias sem uso 
dos iPDE5. A adesão ao tratamento foi quando o paciente usou mais de 90% dos medicamentos prescritos. 
Foram utilizados a sildena� la, vardena� la e a tadala� la (sem informação sobre quantos pacientes usaram 
cada tipo de iPDE5). Foram incluídos 648 pacientes no grupo iPDE5-F e 182 no iPDE5-P. O seguimento médio 
foi de 41 meses.
 A duração do tratamento foi maior assim como a reabilitação sexual mais precoce e em maior numero de 
pacientes no grupo iPDE5-F. A desistência do tratamento foi maior no grupo iPDE5-P. Os escores do IIEF e do 
EDITS foram signi� cativamente maiores no grupo iPDE5-F do que no grupo iPDE5-P.
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