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A utilização de MS para a divulgação de informações no meio acadêmico tem sido popularizada nos 
últimos anos. Na ausência de regulamentação sobre utilização de MS em conferências, o artigo sugere 
recomendações para apresentadores quanto à proteção de propriedade intelectual do conteúdo e para 
evitarem confl itos de interesses. 

A CONTROVÉRSIA DAS MÍDIAS SOCIAIS EM 
CONFERÊNCIAS

The controversy of social media at conferences. BJU Int. 2018 Jun;121(6):823-824.

Aruni Ghose 1, Hannah R. Warren 1, Nicholas T. J. Raison 2, Prokar 
Dasgupta 2

1 Urology Centre, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK, 2 Division of Transplantation 
Immunology and Mucosal Biology, Faculty of Life Sciences and Medicine, Medical Research Council Centre for 
Transplantation, King’s College London, Guy’s Campus, London, UK

resuMo

As mídias sociais (MS) causaram enorme revolução na comunicação global, contribuindo no meio acadêmico 
e transformando conferências através da disseminação virtual massiva de informações, com engajamento 
crescente de usuários. As facilidades de uso promovem o intercambio cientifi co internacional, permitindo 
inclusive que aqueles que nao possam estar presentes fi sicamente numa conferência utilizem MS como uma 
plataforma para disussôes e debates. Associações de especialidades médicas declaram quase de forma unânime 
que MS são importante ferramenta educacional. 
No entanto, em 2017 a Associação Americana de Diabetes proibiu a publicação de fotos de slides de sua 
conferência, alegando não apenas proteger os direitos de propriedade intelectual de seus apresentadores, mas 
principalmente pelos dados divergentes entre o que se apresentara em MS durante a conferência de 2016, com 
o que fora publicado um mês depois em artigos de revistas, o que provocou confl ito de interesses e prejuízos 
fi nanceiros à industria farmacêutica. 
É improvavel o exito de qualquer tentativa de reverter o uso de MS em conferências. Além disso, a restrição do 
compartilhamento de descobertas científi cas pelos autores antes de sua publicação poderia diminuir o interesse 
na participação de conferências.
Na ausencia de orientação formal por parte de associações urológicas, os autores deste artigo propoem as 
seguintes sugestões: Numa conferência, apresentar apenas dados que possam ser de domínio público ou sujeitos 
a discussões pelo público geral e nos meios de comunicação; Divulgar em cada slide da apresentação o nome da 
instituição onde se realiza a pesquisa; Consentimento adequado quando do uso de imagens de pacientes.

COMENTÁRIO FINAL

JÁrYs borges CabraL JuNior, MD
Recife, PE
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A resposta ao placebo em estudos de DE não tem sua origem elucidada. Ensaios clínicos demonstram que 
a resposta ao uso de IPDE-5 é bem superior ao placebo no tratamento da DE. Os dados demográfi cos desta 
meta-análise são mais sugestivos de etiologia psicogênica entre os pacientes respondedores ao placebo.

PREDITORES DA NORMALIZAÇÃO DA FUNÇÃO ERÉTIL 
EM HOMENS COM DISFUNÇÃO ERÉTIL TRATADA COM 
PLACEBO

Predictors of Erectile Function Normalization in Men With Erectile Dysfunction Treated With Placebo. J Sex Med. 2018 Jun;15(6):866-872.

John P. Mulhall 1, Martin Carlsson 2, Vera Stecher 2, Li-Jung Tseng 2

1 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA; 2 Global Product Development, Pfizer Inc, New York, 
NY, USA

resuMo

A disfunção erétil (DE) é uma condição de etiologia multifatorial altamente prevalente e que afeta a qualidade 
de vida do paciente e de sua parceira. A sildenafi la foi o primeiro inibidor de fosfodiesterase 5 (IPDE-5) aprovado 
para uso no tratamento da DE, após vários estudos duplo-cego e controlados por placebo demonstrarem sua 
efi cácia e tolerância. É bem reconhecido que nestes estudos alguns homens tratados com placebo também 
apresentaram melhora da DE, porém a etiologia desta resposta permanece desconhecida.  
Nesta meta-análise retrospectiva, um total de 4.360 homens de 42 estudos foram tratados com placebo, sendo 
que 13,5% foram respondedores. Foram considerados respondedores os pacientes que apresentavam pontuação 
de 26 no domínio da função erétil do IIEF ao fi nal da avaliação. Estimativas indicaram maior probabilidade de 
resposta ao placebo em homens negros, com menos de 45 anos, com DE leve e sem diabetes. A probabilidade 
de resposta ao placebo diminuiu quanto maior a duração da DE. A frequência de eventos adversos comuns foi 
semelhante entre respondedores e não respondedores ao placebo. 
Estes achados contribuem para o melhor entendimento dos preditores da resposta ao placebo em estudos clínicos 
com sildenafi la. A elucidação desses fatores pode contribuir para o desenvolvimento de outras intervenções e 
estratégias de tratamento e melhores práticas para ensaios clínicos. As limitações incluem aquelas associadas a 
análises retrospectivas e a incapacidade de determinar em que medida outros fatores demográfi cos podem ter 
contribuído para as respostas ao placebo ou como essas respostas podem estar relacionadas com o curso natural 
da disfunção erétil. 

COMENTÁRIO FINAL

JÁrYs borges CabraL JuNior, MD
Recife, PE
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O aumento da viscosidade sanguínea, secundaria a eritrocitose, promove um potencial risco de complicações 
vasculares como:  tromboembolismo venoso, infarto de miocárdio e acidente vascular cerebral. Assim, 
recomenda-se evitar as formulações injetáveis de curta duração em pacientes de risco como: obesos, 
diabéticos tipo II e tabagistas. Nos casos com fatores de risco hematológicos a formulação transdermica 
deve ser considerada.

ERITROCITOSE INDUZIDA PELA TERAPIA COM 
TESTOSTERONA

Erythrocytosis Following Testosterone Therapy. Sex Med Rev. 2018 Jan;6(1):77-85.

Samuel J. Ohlander 1, Bibin Varghese 2, Alexander W. Pastuszak 3,4

1 University of Illinois at Chicago College of Medicine, Chicago, IL, USA; 2 Baylor College of Medicine, Houston, 
TX, USA; 3 Center for Reproductive Medicine, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA; 4 Scott Department of 
Urology, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

resuMo

Este e um artigo de revisão para esclarecer os possíveis mecanismos fi siopatológicos da eritrocitose e o risco 
de tromboembolismo induzido pela testosterona.
Clinicamente a eritrocitose e defi nida quando o aumento do hematócrito e da hemoglobina e maior que 
52% e 18,5 g/dL, respectivamente. O mecanismo, na qual a terapia de testosterona induz a eritrocitose 
ainda não está devidamente esclarecido. Entretanto, as principais hipóteses são: o aumento da síntese da 
eritropoetina pelos rins; a supressão dos níveis de hepcidina (peptídeo regulador do ferro); e estimulo da 
medula óssea pela Di-hidrotestosterona e Estradiol sintetizados da testosterona pela ação da 5 alfa redutase 
e aromatase, respectivamente. Mais recentemente, existe a hipótese da de uma correlação genética como 
causa da eritrocitose.  Assim, o mecanismo, na qual a terapia de testosterona induz a eritrocitose, não 
está devidamente esclarecido. Entretanto, estudos recentes demostraram que as formulações injetáveis de 
testosterona de curta duração promovem a maior incidência de eritrocitose. Ao contrário das formulações 
em gel, adesivo e injetável, de ação longa, onde a incidência de eritrocitose e menos frequente. 
Porém, na interrupção da terapia hormonal os níveis basais de eritrócitos retornam ao normal entre 3 
e 12 meses. Dobs e colaboradores, em estudo randomizado, comparando a reposição de testosterona na 
formulação transdermica com a injetável demonstrou que a incidência de eritrocitose foi de 15,4% e 43,8%, 
respectivamente.

COMENTÁRIO FINAL

aLister De MiraNDa Cara, MD
Campinas, SP
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As técnicas descritas para correção da HG/SST apresentam resultados satisfatórios porem com maior índice 
de complicações como hipoestesia da glande e infecção local. A diferença desta técnica se deve a utilização 
de incisões menores com o uso de fi os inabsorvíveis, e a forma como e realizada a sutura na glande do pênis 
promovendo melhores resultados sem recorrência da deformidade. 

TÉCNICA DE GLANULOPEXIA MODIFICADA PARA 
GLANDE CURVA E HIPERMOBILIDADE GLANULAR NOS 
PACIENTES COM PRÓTESES PENIANAS

Modifi ed Glanulopexy Technique for Supersonic Transporter Deformity and Glanular Hypermobility in Men With Penile Prostheses. J Sex Med. 
2018 Jun;15(6):914-919

Matthew J. Ziegelmann 1, Manaf Alom 1, Raevti Bole 1, Tobias Kohler 1, 
Landon Trost 1

1 Department of Urology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

resuMo

Doze pacientes com hipermobilidade glanular (HG) ou deformidade em concorde (SST-Supersonic Transporte 
Deformity) foram tratados pela técnica de glanulopexia modifi cada durante ou após implante de protese 
peniana no período de 2014 a 2017.
Tecnica
Inicialmente o pênis e examinado para determinar a localização ideal das suturas que na maioria das vezes 
e localizada no lado oposto a defl exão. Realiza-se duas incisões longitudinais de 1 cm de cada lado na face 
lateral do pênis, a aproximadamente 2 centímetros abaixo do sulco balamo-prepucial.   Passa-se um ponto 
de fi xação em cada lado, abaixo da fáscia de Buck, fortemente na túnica com fi o de Ethibond 2-0. A protese 
peniana e desinfl ada e os cilindros deslocados inferiormente. Posteriormente, um ponto de Ethibond 2-0 
com agulha longa e passado transfi xando o meio da glande no plano sub dartal na direção latero-lateral. 
Uma vez passado o ponto, a protese e infl ada seguida da tração do fi o para ajustar a posição estética ideal 
da glande. Uma vez atingido o melhor resultado cosmético fi xa-se o fi o transfi xante pela glande nos pontos 
de ancoragem da túnica.
Em 9 pacientes a glanulopexia foi realizada durante o implante de protese peniana. Após seguimento 
médio de doze meses todos os pacientes tiveram o posicionamento apropriado da glande sem alteração da 
sensibilidade peniana. Somente um paciente foi submetido a retirada da protese peniana devido a infecção 
protética.
Desta forma, os autores concluem que a técnica de Glanulopexia modifi cada e simples, segura e efetiva no 
tratamento da HG/SST.

COMENTÁRIO FINAL

aLister De MiraNDa Cara, MD
Campinas, SP
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Há diversos materiais que já foram utilizados como enxertos na doença de Peyronie. Materiais sintéticos 
(Goro-Tex, Dacron), tecidos autólogos (albugínea da crura, veia safena, derme, mucosa bucal, fáscia 
muscular) e tecidos com matriz extracelular (pericárdio bovino, pericárdio de cadáver, SIS, TachoSil). 
Nenhum deles apresentou os resultados ideais: resistência à infecção, sem contratura cicatricial, baixo 
risco de formação aneurismática, baixo custo e fácil manipulação.

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE 2 MATERIAIS 
DIFERENTES UTILIZADOS COMO ENXERTOS DEPOIS DE 
INCISÃO DA PLACA E INSERÇÃO DE PRÓTESE PENIANA 
INFLÁVEL PARA DOENÇA DE PEYRONIE TERMINAL.
A comparative study between 2 different grafts used as patches after plaque incision and inflatable penile prosthesis implantation for end-
stage Peyronie´s disease. J Sex Med. 2018 Jun;15(6):848-852.

Marco Falcone 1, Mirko Preto 1, Carlo Ceruti 1, Massimiliano Timpano 1, 
Giulio Garaffa 2, Omidreza Sedigh 1, Mattia Sibona 1, Marco Oderda 1, 
Paolo Gontero 1, Luigi Rolle 1
1 Urology Clinic, Città della Salute e della Scienza, University of Turin, Turin, Italy; 2 Andrology Unit, University 
College of London Hospital, London, UK

resuMo

O trabalho compara dois grupos não-randomizados de pacientes com doença severa de Peyronie, com 
indicação de incisão em duplo-Y da placa com enxertia de material de matriz extracelular e inserção de 
prótese peniana. Sessenta pacientes consecutivos foram operados pelo mesmo cirurgião entre 2007 e 
2015. Vinte e seis pacientes foram enxertados com TachoSil (fi brinogênio e trombina humanos, colágeno, 
albumina e outras substâncias) e 34 com SIS (submucosa de intestino de porco). O SIS foi suturado ao 
defeito da albugínea com sutura contínua de PDS 4-0, com o cuidado de enxertar um tecido 30% maior 
do que a área da brecha. Já o TachoSil, que dispensa sutura, porque se adere fi rmemente, foi enxertado 
com uma margem de sobreposição com a albugínea de 1cm. Todos os 60 pacientes receberam implante de 
prótese infl ável AMS 700CX. Os dois grupos foram comparados entre si e nenhuma diferença estatística foi 
encontrada, em termos de resultados, exceto o tempo de cirurgia, que foi menor no grupo enxertado com 
TachoSil, pelo fato de não se usar sutura no enxerto de TachoSil. Houve 3 casos com complicações maiores, 
que requereram reintervenção: 1 caso no grupo SIS, em que a prótese apresentou falha mecânica, e 1 caso 
em cada grupo, que apresentou infecção na prótese, que foi retirada. A conclusão do trabalho é que o 
TachoSil é uma opção tão boa quanto o SIS para o tratamento da placa.

COMENTÁRIO FINAL

Lísias Nogueira CastiLho, MD
São Paulo, SP

Sexual Medicine
Review



8

DOCUMENTO DE CONSENSO DA ASSOCIAÇÃO 
BRITÂNICA DE CIRURGIÕES UROLÓGICOS (BAUS) 
PARA O MANEJO DE EMERGÊNCIAS GENITAIS 
MASCULINAS - TRAUMA TESTICULAR
British Association of Urological Surgeons (BAUS) consensus document for the management of male genital emergencies - testicular 
trauma . BJU Int 2018; 121: 840–844.

Marc Lucky1, Gareth Brown 2, Trevor Dorkin 3, Richard Pearcy 4, 
Majid Shabbir 5, Chitranjan J. Shukla 6, Rowland W. Rees 7, Duncan 
J. Summerton 8, Asif Muneer 9; ** BAUS Section of Andrology and 
Genitourethral Surgery (AGUS)
1 Department of Urology, Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust, Liverpool, UK; 2 Department of 
Urology, Royal Glamorgan Hospital, Llantrisant, UK;
3 Department of Urology, Freeman Hospital, Newcastle NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne, UK; 4 
Department of Urology, Derriford Hospital, Plymouth, UK; 5 Department of Urology, Guy’s and Saint Thomas’ NHS 
Foundation, London, UK; 6 Department of Urology, Western General Hospital, Edinburgh, UK; 7 Department of 
Urology, University Hospital Southampton NHS Foundation, Southampton, UK; 8 Department of Urology, Leicester 
General Hospital, Leicester, UK; 9 Department of Urology and NIHR Biomedical Research Centre, University College 
London Hospital, London, UK

** Additional consensus committee members

resuMo

No Reino Unido foi elaborado um texto chamado Consenso da Associação Britânica de Urologistas (BAUS)  
para o tratamento de emergências dos genitais masculinos – trauma testicular. Esse documento baseou-se 
em opiniões de especialistas, com base em guidelines da Associação Americana de Urologia, da Associação 
Europeia de Urologia e de dados obtidos de grandes séries do Reino Unido sobre o tema.
O trauma testicular pode ser fechado ou aberto. Nos traumas fechados, a grande maioria segue tratamento 
conservador. No trauma aberto, praticamente todos os casos vão para cirurgia reparadora. A causa principal 
de trauma aberto é a automutilação naquela região.
No trauma fechado, depois da estabilização do paciente, que frequentemente sofreu um politrauma, 
solicita-se um US de escroto com doppler. Em havendo boa circulação testicular e um pequeno hematoma 
intratesticular ou paratesticular ou pequena hematocele, recomenda-se repouso, administração de 
antiinfl amatórios e analgésicos, suspensório escrotal e bolsa de gelo. Se o US, por outro lado, mostra rotura 
da albugínea, grande hematoma testicular ou grande hematocele, recomenda-se a exploração cirúrgica.
Nos traumas abertos, com ferimentos penetrantes, depois de realizado o US com doppler, recomenda-se 
a intervenção para limpeza dos ferimentos e avaliação do trauma intraescrotal. Em caso de inviabilidade 
testicular, por secção do pedículo, procede-se à reparação microcirúrgica (reimplante testicular, até 12 
horas depois do trauma). No caso de a preservação de um testículo único ser impraticável, ou na perda 
iminente de ambos os testículos, a criopreservação de espermatozoides é recomendada.

Sexual Medicine
Review
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O trauma testicular não é comum. Na falta de trabalhos de meta-análise, por falta de trabalhos 
numericamente importantes, produziu-se um manual baseado em opinião de especialistas, basicamente. 
Ele serve de guia para a boa prática em traumas escrotais. A mensagem central do trabalho é a seguinte: em 
trauma fechado, tratamento conservador quase sempre; em trauma aberto, cirurgia sempre.

COMENTÁRIO FINAL

Lísias Nogueira CastiLho, MD
São Paulo, SP
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IU é uma das principais causas de isolamento social e piora de qualidade de vida. Quando ocorre durante 
a atividade sexual, a IS incorpora fatores negativos ao relacionamento, comprometendo a estabilidade e a 
saúde do casal. Diante da prevalência e opções de tratamento efi cazes, a IS merece uma maior conscientização 
pelos profi ssionais de saúde e pacientes para otimizar o bem-estar.

REVISÃO SOBRE CLIMACTÚRIA E INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA EM HOMENS E MULHERES DURANTE 
ATIVIDADES SEXUAIS

Contemporary Review of Male and Female Climacturia and Urinary Leakage During Sexual Activities. Sex Med Rev 2018;6:16e28.

Melissa H. Mendez 1, Stephanie J. Sexton 1, Aaron C. Lentz 1

1 Division of Urologic Surgery, Department of Surgery, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

resuMo

A incontinência urinária (IU) durante a atividade sexual é uma   disfunção frequente, que compromete a 
qualidade de vida do casal, porém pouco é abordada pelo médico e questionada pelo paciente. Esta revisão 
de 1996 a 2017 expõe a prevalência, fi siopatologia e tratamento da incontinência sexual (IS) em homens e 
mulheres. 
A IS é um termo genérico em referência a IU durante o intercurso sexual. Quando se defi ne o momento que 
ela ocorre, a IS é categorizada em:

-incontinência nas preliminares: ocorre durante as preliminares  ao coito;
-incontinência coital :  ocorre durante a penetração;
 -climactúria: ocorre no momento do orgasmo;

A fi siopatologia da IS ainda não é totalmente compreendida, no entanto, sabe-se que lesão neural, e  
alterações anatômicas interferem na competência do assoalho pélvico e do esfíncter uretral externo. Mais 
de 50% das mulheres possui algum tipo de IU existindo  associação com a IS. Nos homens, a principal causa 
ainda é pós-prostatectomia radical, apesar de toda inovação com técnicas cirúrgicas avançadas. Os impactos 
sociais  (isolamento) e sexuais (evitação sexual, disfunção erétil) têm contribuído para depressão, ansiedade 
e pior qualidade de vida, afetando não só o paciente, mas também o seu parceiro(a). Há diversas opções de 
tratamento, que devem ser discutidas e defi nidas individualmente com o paciente.  Elas devem progredir 
da menos para mais invasiva e incluem terapia comportamental ( esvaziamento vesical, restrição de 
fl uidos), fi sioterapia do assoalho pélvico, dispositivos externos (como a banda peniana de tensão ajustável), 
tratamentos farmacológicos e cirurgias como o esfíncter uretral artifi cial.

COMENTÁRIO FINAL

Jorge ViNiCius siLVeira MeNDes, MD
João Pessoa, PB
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Esse interessante estudo, apesar de  ter limitações devido, principalmente, ao pequeno número de pacientes 
avaliados, mostrou que a vibro-elastografi a ultrassônica possui associações signifi cantes e merece novos 
estudos, para que essa nova tecnologia possa ser validada com ferramenta de medida da função erétil e 
tenha uma longa aplicabilidade na prática clínica.

UMA NOVA TÉCNICA NÃO-INVASIVA DE VIBRO-
ELASTOGRAFIA ULTRASSÔNICA PARA AVALIAÇÃO DE 
PACIENTES COM DISFUNÇÃO ERÉTIL E DOENÇA DE 
PEYRONIE
A Novel Non-Invasive Ultrasound Vibro-Elastography Technique for Assessing Patients with Erectile Dysfunction and Peyronie’s Disease. 
 Urology (2018), [Ahead of Print]. 

Xiaoming Zhang 1, Boran Zhou 1, Andre Miranda 2, Landon W. Trost  2
1 Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA; 2 Department of Urology, Mayo Clinic, 
Rochester, MN 55905, USA

resuMo

A disfunção erétil (DE) é um importante marcador de saúde e acomete mais de 50% dos homens após os 
40 anos, sendo  caracterizada pela fi brose progressiva do músculo liso dos corpos cavernosos. A doença de 
Peyronie ocorre em 0,4 -13% dos homens e está associada a fi brose  da túnica albugínea do pênis, porém, 
ainda  não há métodos amplamente aceitos para defi nir a extensão e a gravidade dessas fi broses. 
Este estudo piloto apresenta uma nova técnica para medir a viscoelasticidade do pênis, através da 
ultrassonografi a com vibro-elastografi a. Para isso, foram selecionados 10 homens com disfunção erétil e 
/ ou doença de Peyronie. As avaliações foram realizadas na lateral do pênis (bilateralmente) a 100, 150 e 
200 Hz antes e após a administração da injeção intracavernosa (alprostadil), com dose variando de 0,1 a 1 
ml. A viscoelasticidade dos corpos foi calculada e comparada pré e pós-injeção, assim como  medidas de 
função erétil: incluindo o Índice Internacional de Função Erétil (IIEF-EFD), e o volume total de medicação 
intracavernosa necessário para atingir uma ereção fi rme. Houve aumento signifi cativo na viscoelasticidade 
após a injeção peniana, validando a capacidade da vibro-elastografi a ultrassônica em medir alterações 
dinâmicas nas ereções. Os resultados também se correlacionaram signifi cativamente com o volume de 
medicação injetável necessária para atingir uma ereção satisfatória, mas não com a idade e  o IIEF-EFD. 
Como a resposta à  injeção intracavernosa atualmente representa a medida mais precisa de função erétil, 
esses achados sugerem um papel potencial para a vibro-elastografi a ultrassônica como uma modalidade 
diagnóstica viável para a disfunção erétil. 
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DECLÍNIO DA ATIVIDADE SEXUAL E DO DESEJO NOS 
HOMENS - RESULTADOS DE PESQUISAS ALEMÃS 
REPRESENTATIVAS, 2005 E 2016

Declining Sexual Activity and Desire in Men—Findings From Representative German Surveys, 2005 and 2016. J Sex Med 2018;15:750e756.

Manfred E. Beutel 1, Juliane Burghardt 1, Ana N. Tibubos 1, Eva M. 
Klein 1, Gabriele Schmutzer 2, Elmar Brähler 1

1 Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Medical Center Mainz, Mainz, Germany; 2 
Selbständige Abteilung für Medizinische Psychologie, Universität Leipzig, Leipzig, Germany

resuMo

Sexualidade é um fator muito importante para o bem-estar e qualidade de vida da população.O objetivo 
deste estudo foi avaliar comparativamente a mudança do padrão sexual(atividade e desejo) de homens 
distribuídos em diferentes faixas etárias de 18 a 93 anos em trabalho publicado em 2005 e 2016 com a 
população masculina alemã.
Este trabalho avaliou 02 estudos transversos representativos de homens alemães em 2005 e 2016. 
Respectivamente foram avaliados 1106 homens e 1095 com idades entre 18-93 anos, distribuídos pela faixa 
etária(média de idade de 50 anos). Entrevistadores treinados fi zeram perguntas para estes homens com o 
objetivo de avaliar a atividade sexual, o desejo, se os mesmos moravam com suas parceiras, além de outras 
perguntas relacionadas com informações demográfi cas. 
Como resultados, pudemos observar que houve um declínio da proporção geral da atividade sexual em 
homens jovens(18-30 anos) e de meia idade(41-60 anos) no ano de 2016 quando comparado a 2005, porém 
não houve um declínio signifi cativo em homens mais velhos(>60anos).Entre os homens que moravam 
sozinhos, também foi observado um declínio da atividade sexual.Com relação ao desejo, houve também um 
declínio na frequência do desejo da relação sexual comparando 2005 e 2016.Aqueles homens que moravam 
com suas parceiras relataram mais desejo que os sozinhos.
Em 2016 mais de 90% dos homens entre 18-60 anos moravam com suas parceiras e apresentavam uma 
atividade sexual ativa no último ano.Aproximadamente 75% dos homens entre 61-70 anos e quase metade 
dos homens acima de 70 anos apresentavam uma vida sexual ativa.Para aqueles homens que não moravam 
com suas parceiras houve uma queda da atividade sexual.Aproximadamente 70% dos menores de 50 
anos,quase 50% dos entre 50-60 anos, 38% dos acima de 60 anos e 11% dos homens acima de 70 anos.De 
modo geral observou-se um declínio da atividade sexual em 9% no intervalo de 11 anos.Porém a proporção 
de homens sexualmente ativos morando com suas parceiras entre 2005 e 2016 permaneceu praticamente 
inalterados.
 Pode-se observar com este estudo, o declínio de modo geral da atividade sexual e do desejo sexual de 
homens jovens e de meia idade em um intervalo de 11 anos. Outro ponto importante foi o fato de que 
morar sozinho pode estar relacionado com a queda do desejo e da atividade sexual.
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Fazendo uma análise deste estudo, observamos que houve um declínio da atividade sexual e do desejo em 
adultos jovens e de meia idade. Por ser um estudo transversal , sem acompanhamento da população ao 
longo destes 11 anos e por avaliar homens distintos, não podemos concluir que houve uma mudança da 
sexualidade alemã neste período.
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RISCO CARDIOVASCULAR E TESTOSTERONA: META-
ANÁLISES DE ESTUDOS INTERVENCIONISTAS

Testosterone and Cardiovascular Risk: Meta-Analysis of Interventional Studies. J Sex Med 2018;15:820e838.

Giovanni Corona 1, Giulia Rastrelli 2, Giuseppe Di Pasquale 3, Alessandra 
Sforza 1, Edoardo Mannucci 2,4, Mario Maggi 2

1 Endocrinology Unit, Medical Department, Azienda USL, Maggiore-Bellaria Hospital, Bologna, Italy; 2 Sexual 
Medicine and Andrology Unit, Department of Experimental, Clinical and Biomedical Sciences, University of Florence, 
Florence, Italy; 3 Cardiology Unit, Medical Department, Azienda USL, Maggiore-Bellaria Hospital, Bologna, Italy; 4 
Diabetes Agency, Careggi Hospital, Florence, Italy

resuMo

A relação entre reposição de testosterona e risco cardiovascular sempre foi motivo de discussão.A indicação 
de reposição hormonal também é algo que gerou muitas polêmicas. Recentemente o FDA passou a 
recomendar o início da reposição de testosterona naqueles pacientes com hipogonadismo clássico(níveis 
baixos de testosterona e sintomas clássicos associados) independentemente do tipo.
O objetivo deste artigo foi avaliar se a reposição de testosterona representa um possível fator de risco para 
eventos cardiovasculares, aumentando a morbidade e mortalidade destes.
Foi realizado uma meta-análise avaliando trabalhos fármaco epidemiológicos e randomizados placebo 
controlados de maior signifi cância no período de 1995 a 2017.Foram selecionados ao todo 108 estudos neste 
período(15 farmaco epidemiológicos e 93 placebo controlados).Nestes estudos a reposição de testosterona 
foi realizada em pacientes hipogonádicos, normogonádicos ou mistos, com média de idade de 60,1 anos, 
IMC médio de 29,1Kg/m2 e média de acompanhamento de 33,5 semanas após inicio da reposição.Foi 
utilizado testosterona injetável, gel ou oral.Todos estes trabalhos avaliados tinham em comum o fato de 
que os eventos cardiovasculares não eram o desfecho primário deles, apenas foram citados ao longo da 
avaliação.
Analisando os estudos fármaco epidemiológicos, observou-se que a terapia de reposição de testosterona 
reduz a mortalidade e morbidade de eventos cardiovasculares quando bem indicada.Em contrapartida, os 
estudos placebo controlados demonstraram que a terapia de reposição de testosterona não reduz o risco 
de eventos cardiovasculares, porém não estão relacionados a um aumento destes e podem até mesmo ter 
efeitos protetores em determinadas populações.
De modo geral, o que se pode concluir é que a testosterona baixa é um fator de risco para eventos 
cardiovasculares, que a reposição de testosterona não é efetiva em reduzir tais riscos e que mais estudos de 
longo prazo são necessários para a avaliação de testosterona e eventos cardiovasculares.
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Fazendo uma análise criteriosa deste estudo, pudemos observar que os artigos avaliados apresentavam 
um período curto de acompanhamento(nem 1 ano), com um “n” pequeno e que o risco cardiovascular não 
estava presente em nem 50% dos artigos estudados(32 citaram estes eventos).Percebe-se também, que a 
maioria das amostras avaliadas não apresentavam um “p” com significância estatística para corroborar os 
achados propostos naquela revisão.
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