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Orientações baseadas em evidências para os pacientes
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A ereção peniana é determinada por um complexo mecanis-
mo multifatorial, no qual estão envolvidos fatores locais, hormo-
nais, neurológicos, vasculares e psíquicos. Qualquer alteração em 
um ou mais desses fatores pode levar à disfunção erétil (DE).1 A 
DE é definida como a dificuldade persistente em obter ou man-
ter ereção adequada para intercurso sexual satisfatório. Estudos 
epidemiológicos sugerem que aproximadamente 5-20% dos ho-
mens apresentam DE de grau moderado a grave.2

A DE pode ocorrer como consequência de doenças orgâni-
cas: diabetes, doenças renais, alterações hormonais, hiperten-
são, esclerose múltipla, aterosclerose, doenças vasculares, doen-
ças neurológicas e cirurgias. Traumas no pênis, próstata, uretra 
e pelve podem levar a DE devido a danos nos nervos, músculos 
lisos e artérias. O uso de diversos medicamentos e drogas está 
associado à DE, entre eles os anti-hipertensivos, antidepressi-
vos, antipsicóticos, hormônios, anabolizantes orais, antiácidos, 
o fumo, a maconha e a cocaína.3 

Após os 40 anos de idade, existe uma perda progressiva nos 
níveis séricos de testosterona, que pode levar ao distúrbio an-
drogênico do envelhecimento masculino. Nesses casos, é co-
mum a DE associada à diminuição da libido, sendo indicada 
a reposição hormonal desde que não haja contraindicações 
(exemplo: câncer de próstata).3  

Alguns fatores de risco psíquicos podem estar envolvidos: 
ansiedade de performance, reação negativa da parceira, moni-
torização da atividade sexual, mitos em relação ao desempenho 
sexual, comunicação conjugal escassa, diferentes preferências 
sexuais, abuso sexual na infância e presença de transtornos 
psiquiátricos. Para Rosen,4 características de personalidade e 
qualidade do relacionamento conjugal são determinantes no 
surgimento e no agravamento do quadro.

A DE é classificada de acordo com a etiologia (causa) predo-
minante em DE orgânica, psicogênica ou mista. A literatura e 
prática clínica apontam que, mesmo nos casos de DE orgânica, 
os fatores psicológicos estão presentes como agravantes ou man-
tenedores do quadro. Na maioria dos casos, existe uma interação 
complexa de fatores de risco biológicos, psicológicos e sociais.4

As alternativas terapêuticas disponíveis são subdivididas de-
pendendo das causas (curáveis ou não curáveis) e da gravidade da 
disfunção erétil. Nos pacientes com fatores de risco orgânicos as-

sociados (tabagismo, diabetes, níveis alterados de colesterol, fumo 
etc.), é fundamental a orientação na mudança no estilo de vida. 
Associada à investigação orgânica, a anamnese psicossexual do pa-
ciente portador de DE é componente fundamental do diagnóstico 
diferencial. Preferencialmente, quando possível, deve ser sugerida 
a participação da parceira. É por meio de uma história minuciosa 
que se consegue captar a maneira pela qual o paciente encara a sua 
dificuldade, bem como suas expectativas e necessidades.5 

A seguir apresentaremos as alternativas para o tratamento 
da DE, considerando que o tratamento deve ser iniciado com 
terapias menos invasivas.

Terapias de primeira linha
Psicoterapia

Sabemos que em torno de 40% dos pacientes com DE têm etio-
logia exclusivamente psicogênica.4 Para esses pacientes e para aque-
les com etiologia mista (causas orgânicas e psicológicas envolvidas), 
a psicoterapia é a modalidade terapêutica que deve ser indicada.6 
Uma revisão sistemática seguida de metanálise publicada em 2008,1 
que buscou sumarizar dados quantitativos acerca da efetividade das 
intervenções psicoterápicas no tratamento da DE comparadas às 
drogas orais, à injeção local, dispositivos a vácuo e a outras técnicas 
psicológicas, demonstrou que a psicoterapia de grupo focada na 
sexualidade apresentou resultados superiores em relação às demais 
modalidades psicoterápicas estudadas. A metanálise que comparou 
a associação da psicoterapia de grupo ao citrato de sildenafila versus 
uso exclusivo do citrato de sildenafila revelou diferença estatistica-
mente significante a favor da psicoterapia de grupo associada ao 
citrato de sildenafila. Não foi possível detectar diferença estatistica-
mente significante em relação à psicoterapia comparada à injeção 
local de drogas vasoativas e ao dispositivo a vácuo.

Inibidores da fosfodiesterase tipo 5 
Inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) são medicamentos 

usados sob demanda (quando necessário) ou uso contínuo, e são 
uma alternativa útil no tratamento.7 As contraindicações são os 
usos concomitantes com nitratos e na rara doença visual retinite 
pigmentosa. A utilização conjunta de nitrato pode produzir impor-
tante vasodilatação e hipotensão grave e, talvez, fatal em pacientes 
coronariopatas.8 A eficácia do medicamento na literatura oscila en-
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tre 50-90%, dependendo das causas e da gravidade da DE.8 Uma 
metanálise recente9 comparou a eficácia dos inibidores da PDE-5 e 
terapias hormonais no tratamento da DE, e demonstrou perfis se-
melhantes de eficácia e segurança entre os diferentes tipos de inibi-
dores da PDE-5 (sildenafila, vardenafila, tadalafila). Os resultados 
sobre a eficácia dos tratamentos hormonais e do valor dos testes 
hormonais em homens com DE não foram conclusivos.9

Terapias de segunda linha
Injeção local de drogas vasoativas

Atualmente, a farmacoterapia intracavernosa é uma das modali-
dades de tratamento mais utilizadas na ausência de resultado das te-
rapias de primeira linha.10 Os agentes vasoativos mais comumente 
usados são papaverina, fentolamina e prostaglandina E1 (PGE1). 
A eficácia do método varia de 45% a 80%, dependendo da utiliza-
ção de uma única droga ou associação entre elas (bi ou trimix). O 
aumento da eficácia está associado à combinação de drogas, o que 
também ocorre em relação à duração da ereção, que pode chegar 
até a duas horas em alguns casos.11 Os principais efeitos colaterais 
são: pequenos hematomas no local da aplicação, ardor, dor, fibro-
se peniana, ereção prolongada (priapismo).12 Alguns estudos que 
contemplaram os aspectos psicológicos e relacionais implicados no 
uso da droga intracavernosa apontam alto índice de abandono do 
tratamento, apesar da sua eficácia e segurança. A falta de esponta-
neidade no relacionamento e a necessidade de habilidade para seu 
uso são algumas das razões para este fato.11

Dispositivo a vácuo
Dispositivos a vácuo têm maior aceitação nos Estados Unidos 

e em homens idosos. Um acompanhamento por questionário 
realizado nos Estados Unidos com 216 pacientes usando essa mo-
dalidade terapêutica mostrou uma percentagem de satisfação de 
84% dos pacientes e de 89% nas parceiras, durante um período 
de 29 meses.13 Porém, outro estudo reportou uma taxa de aban-
dono de 47% ao ano, atribuída pelos pacientes à baixa resposta 
terapêutica e ao incômodo do método.14 Estes resultados podem 
ser relacionados a pacientes que já tenham falhado com outros 
tratamentos, constituindo um grupo de mau prognóstico.

Terapias de Terceira linha
Prótese peniana 

A prótese peniana é indicada nos casos de DE severa e para 
pacientes não responsivos a terapêutica oral, à psicoterapia e às 
drogas vasoativas. Atualmente, existem as próteses maleáveis e 
as infláveis de dois e três volumes. Existe uma satisfação com 
este procedimento em 81% dos pacientes desde que em co-
mum acordo com a parceira. Rejeição, hematoma e infecção 
estão presentes em um número reduzido de casos.15 
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inFOrmaÇÕes
Esta seção é um serviço público da Revista Diagnóstico & 

Tratamento. As informações e recomendações contidas neste 
artigo são apropriadas na maioria dos casos, mas não substi-
tuem o diagnóstico do médico.  Esta página pode ser fotoco-
piada não comercialmente por médicos e outros profissionais 
de saúde para compartilhar com os pacientes.
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