SUPLIMENT UPDATE

CUPRINS

A. DEFINIÞIA DISFUNCÞiEI ERECTILE
B. CHEIA DIAGNOSTICULUI ªI EVALUÃRII DISFUNCÞIEI ERECTILE (Algoritm de diagnostic)
I. EVALUARI ªI TESTE OBLIGATORII
1. Anamneza sexualã medicalã ºi psihosocialã cuprinzãtoare
a) anamnezã medicalã ºi sexualã
b) scalele intensitãþii ºi a impactului disfuncþiei erectile
2. Examen obiectiv focalizat
II. TESTE DIAGNOSTICE RECOMANDATE
1. Glicemie à jeun sau HbA1C ºi profil lipidic
2. Evaluarea axei hipotalamo-pituitaro-gonadale prin determinarea nivelului de testosteron
III. TESTE DIAGNOSTICE OPÞIONALE
1. Consult psihologic ºi/sau psihiatric
2. Investigaþii paraclinice (prolactinã, LH, TSH, hemoleucograma, analiza urinei)
IV. TESTE SPECIALIZATE DE EVALUARE ªI DIAGNOSTIC
1. Evaluare aprofundatã psihosexualã ºi relaþionalã
2. Evaluare psihiatricã
3. Evaluarea tumescenþei peniene nocturne ºi a rigiditãþii peniene (TPRN)
4. Diagnostic vascular
5. Teste endocrine specializate
6. Testare neuro-fiziologicã
V. CONCLUZII
C. CHEIA TRATAMENTULUI DISFUNCÞIEI ERECTILE (Algoritm de tratament)
I. MODIFICAREA FACTORILOR DE RISC SAU AL FACTORILOR CAUZALI
1. Factori care þin de stilul de viaþã ºi factori psihosociali
2. Cunoºtinþe ºi tehnici sexuale
3. Folosirea unor medicamente cu sau farã prescripþie medicalã
4. Tratament de substituþie hormonalã
II. METODE DIRECTE DE TRATAMENT AL DISFUNCÞIEI ERECTILE
1. Consiliere ºi educare sexualã
2. Tratament oral
a) Sildenafil
b) Apomorfina
c) Fentolamina
d) Alte medicamente
3. Tratament local
a) Injecþii intracavernoase
b) Tratament intrauretral
c) Dispozitive cu vacuum
4. Tratament chirurgical
a) Chirurgie vasculara
b) Implanturi peniene
III. REEVALUARE ªI URMÃRIRE
IV. CONCLUZII GENERALE

SUPLIMENT medical UPDATE



3

DISFUNCÞIA ERECTILÃ

Recomandãrile OMS privind
disfuncþia erectilã
bazate pe recomandãrile Primei Consultaþii Internaþionale asupra disfuncþiei erectile
JARDIN A., WAGNER G., KHOURY S., GIULIANO F., GOLDSTEIN I.,
PADMA-NATHAN H., ROSEN R., ANDERSSON K.E., BECHER E., HENDRY B.,
JONAS U., KIM Y.C., KRANE R., LEWIS R., LUE T., LUNDBERG P.O., MC
ANINCH J., MELMAN A., MEULEMAN E., MORALES A., NAVRATIL H., SÁENZ
DE TEJADA I., SCHIMDT A., SHABSIGH R., STACKL W., TAN H.M., TELOKEN
C., TIEFER L., VIRAG R.

Consultaþie Internaþionalã asupra Disfuncþiei
PScopulrima
Erectile a avut loc la Paris, în perioada 1-3 iulie 1999.
acestei manifestãri a fost sã elaboreze reco-

DEFINIÞIA DISFUNCÞIEI ERECTILE

mandãri pentru diagnosticarea ºi tratamentul
disfuncþiei erectile.
Aceste recomandãri se bazeazã pe o meticuloasã
trecere în revistã a literaturii de specialitate disponibile
ºi pe opinia subiectivã a unor experþi recunoscuþi pe plan
mondial, împãrþiþi în 18 comitete. Rapoartele individuale
ale fiecãrui comitet au fost dezvoltate, supervizate ºi
comentate în cadrul unor prezentãri deschise. Fiecare
comitet a elaborat apoi ºi niºte recomandãri þintite.
Recomandãrile finale au fost perfecþionate de un
grup de lucru ºi discutate de cãtre Comitetul ªtiinþific
format din preºedintele fiecãrui comitet ºi reprezentanþi ai
asociaþiilor care au sponsorizat congresul.
Aceste recomandãri vor fi reevaluate periodic în
concordanþã cu experienþa clinicã ºi progresul în domeniu.
Termenul de "disfuncþie erectilã" este larg utilizat pentru
definirea incapacitãþii constante sau recurente a bãrbatului de a obþine ºi/sau menþine o erecþie suficientã
pentru un act sexual satisfãcãtor. Utilizarea termenului
de "disfuncþie erectilã" este de preferat utilizãrii termenilor tradiþionali ca "impotenþã" sau "impotenþã
masculinã". Aceºti termeni au fost înlocuiþi din cauza
lipsei lor de specificitate ºi a conotaþiilor peiorative.
Disfuncþia erectilã este o afecþiune ºi un simptom,
bazate pe relatarea pacientului. Testãrile obiective (sau
relatãrile partenerei) pot fi utilizate pentru a susþine
diagnosticul de disfuncþie erectilã, dar în definirea
afecþiunii sau stabilirea diagnosticului ele nu pot înlocui
aprecierea personalã a pacientului.
Aceastã dependenþã de relatarea pacientului
sugereazã importanþa factorilor culturali ºi a
comunicãrii pacient-medic în definirea, diagnosticul ºi
evaluarea acestei afecþiuni.
Constanþa face parte din definiþia disfuncþiei erectile. Pentru a stabili diagnosticul, dificultãþile de erecþie
trebuie sã aparã în mod constant sau recurent.
Actualmente, pentru a putea diagnostica cu certitudine
disfuncþia erectilã, aceastã incapacitate de erecþie trebuie
sã aibã o duratã de minim 3 luni. În unele cazuri, cum ar
fi disfuncþia erectilã apãrutã ca o consecinþã a traumatismelor sau a intervenþiilor chirurgicale (de exemplu 
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post-prostatectomie), diagnosticul se poate stabili ºi la o
duratã mai micã de 3 luni a dificultãþii de erecþie.
Disfuncþia erectilã poate apãrea indiferent de
vârsta postpuberalã ºi poate avea diferite etiologii.
Este important de menþionat cã disfuncþia erectilã poate
sã nu fie acuza principalã ºi/sau se poate asocia cu
alte probleme sexuale.
Sexualitatea, inclusiv erecþia, este un proces
bio-psihosocial complex. Medicul curant ºi specialiºtii
trebuie sã posede cunoºtinþe vaste legate de sexualitatea umanã. În cazul disfuncþiei erectile, problemele pot
fi primare sau dobândite, globale sau circumstanþiale.
Acordarea atenþiei cuvenite acestor aspecte, în timpul
anamnezei, va duce la educarea pacientului, adesea
neinformat în legãturã cu complexitatea sexualitãþii ºi îl
va pregãti pentru înþelegerea tratamentului ºi a
rezultatelor obþinute.
Aºteptãrile pacientului ºi ale partenerei, nevoile
ºi prioritãþile lor vor fi influenþate semnificativ de
perspectivele culturale, sociale, etnice, religioase,
regionale ºi naþionale. Alegerea de cãtre pacient a
variantei optime de tratament va fi posibilã doar în urma
unei educaþii corespunzãtoare, ce va include noþiuni
legate de sexualitate ºi toate variantele de tratament
existente pentru disfuncþia erectilã. Trebuie depuse toate
eforturile pentru cooptarea partenerei cât mai devreme
în procesul terapeutic, deºi implicarea acesteia este, în
cele mai multe cazuri, imposibilã de la prima vizitã.
Disfuncþia erectilã, prescurtat DE, este un termen
acceptat pe plan mondial. Cu toate cã existã diferite
sinonime acceptabile pentru DE, acest termen se referã la
incapacitatea specificã de a obþine sau menþine o erecþie
penianã ºi nu se va folosi pentru deformãrile peniene,
boala Peyronie, erecþiile prelungite spontane sau induse
medicamentos ºi erecþiile dureroase.
DE trebuie de asemenea diferenþiatã de alte
afecþiuni sexuale ale bãrbatului cum ar fi ejacularea
precoce, anorgasmia ºi lipsa dorinþei sexuale, cu toate cã
DE poate apãrea concomitent cu acestea sau cu alte
afecþiuni sexuale.
Spre deosebire de majoritatea bolilor, variantele de
tratament pentru DE trebuie luate în considerare în
contextul tradiþiilor, etnicitãþii sau condiþiilor socioeconomice ºi de asemenea trebuie sã se þinã cont de
preferinþa pacientului ºi a partenerei, de aºteptãrile
lor ºi de statusul lor psihologic.
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CHEIA DIAGNOSTICULUI ªI EVALUÃRII
DISFUNCÞIEI ERECTILE
(ALGORITM DE DIAGNOSTIC)
La baza evaluãrii clinice a tuturor bãrbaþilor cu DE stã
un diagnostic iniþial urmat de evaluare. Aceastã
evaluare a DE trebuie efectuatã de cãtre un medic
cunoscãtor al funcþiei ºi disfuncþiei sexuale masculine,
familiarizat cu factorii culturali, etnici sau religioºi. Se
anticipeazã cã majoritatea bãrbaþilor cu DE se vor adresa
în primul rând medicilor de medicinã generalã. De
aceea sunt esenþiale cunoºtinþe minime despre
sexualitatea umanã, anatomia ºi fiziologia funcþiei
sexuale masculine. Uneori însã poate fi necesarã o
abordare multidisciplinarã. Cu toate cã unui bãrbat cu
DE i se poate recomanda tratament psihosexual,
tratamentul medical, cuprinzând terapii farmacologice ºi
chirurgicale, necesitã implicarea unui medic.
Testele diagnostice utilizate în evaluarea pacientului
cu DE pot fi ierarhizate astfel:
l Test obligatoriu  este un test care ar trebui efectuat
tuturor pacienþilor.
l Test recomandat  este un test cu valoare doveditã
în evaluarea majoritãþii pacienþilor. Folosirea acestui
test este recomandat pentru evaluarea iniþialã.
l Test opþional  este un test cu valoare doveditã în
evaluarea profilului anumitor pacienþi, a cãrui folosire
rãmâne la latitudinea medicului curant, conform judecãþii
clinice.
l Test specializat  este un test cu valoare doveditã în
cazul unor pacienþi selectaþi, efectuat în centre
specializate.
Este necesar sã se explice pacientului raþiunea
efectuãrii testelor ºi impactul potenþial al unui test pozitiv
(de exemplu, o glicemie crescutã poate conduce la
diagnosticul de diabet zaharat).

TESTE ªI EVALUÃRI OBLIGATORII
Anamnezã sexualã, medicalã
ºi psihosocialã cuprinzãtoare

Anamnezã medicalã ºi sexualã
Anamneza medicalã ºi sexualã (tabelul 1 aratã câteva
exemple de întrebãri frecvent utilizate în anamneza
sexualã), sunt cele mai importante elemente în
evaluarea DE. O astfel de anamnezã, bazatã pe dialogul
medic  pacient, ar trebui efectuatã tuturor bãrbaþilor
care se prezintã la medic din cauza acestei probleme.
Componentele esenþiale ale acestei anamneze ar
trebui sã cuprindã ºi o evaluare a urmãtoarelor aspecte:
l insuficienþa erecþiei (debut, duratã, evoluþie,
severitate, relaþia de cauzalitate între DE ºi actul sexual
cu o partenerã, prezenþa sau absenþa erecþiilor
nocturne/matinale, prezenþa sau absenþa erecþiilor
obþinute prin masturbare/stimulare eroticã vizualã)
l modificarea libidoului
l ejaculare
l orgasm
l durere genitalã indusã sexual
l funcþia sexualã a partenerei
l factori ce þin de stilul de viaþã
l fumat
l boli cronice
u hipertensiune arterialã
u diabet zaharat
u insuficienþã renalã sau hepaticã
u factori de risc pentru boli cardiovasculare ºi
aterosclerozã, inclusiv hiperlipidemia
l traumatisme sau intervenþii chirurgicale
pelviene/perineale/peniene
l medicamente/droguri folosite în scop recreativ
l radioterapie pelvinã
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l boli neurologice
l boli endocrine
l boli psihiatrice
l statusul psihologic actual (tabel 2)  cu atenþie
deosebitã pe observarea simptomelor de depresie
(tabel 3), alterarea imaginii de sine ºi a capacitãþii de
adaptare, relaþii trecute ºi prezente cu partenera (având
în vedere contextul interpersonal al problemelor sexuale),
practici sexuale trecute ºi prezente, existenþa unor
traume/abuzuri sexuale, existenþa somatizãrii,
ipohondriei, existenþa unor obsesii referitoare la funcþia
sexualã, satistacþia la locul de muncã ºi satisfacþia
poziþiei sociale, economice, nivelul de educaþie.
Scalele intensitãþii ºi impactului
disfuncþiei erectile
Scalele de mãsurare ale intensitãþii ºi impactului
simptomelor DE sunt folosite în diferite scopuri:
l pentru a ajuta medicii în recunoaºterea, diagnosticarea ºi evaluarea afecþiunii,
l pentru a permite pacienþilor sã-ºi recunoascã aceastã
problemã ºi,
l pentru a permite cercetãtorilor sã colecteze date
epidemiologice în cadrul studiilor clinice.
Scalele de simptome permit de asemenea evaluarea
de cãtre medic a severitãþii afecþiunii ºi determinarea
impactului asupra pacientului.
Folosirea unui chestionar scurt, autoadministrat,
este special recomandat pentru evaluarea intensitãþii
simptomelor ºi a impactului DE.
În acest scop se recomandã folosirea urmãtoarelor
scale:
l Scala SHIM (Sexual Health Inventory for Men) 
IIEF5 (tabel 4)
Aceastã scalã de determinare a intensitãþii DE se
bazeazã pe cercetãri extensive ºi pe experienþa
clinicã, inclusiv pe publicarea recentã a numeroase
chestionare validate de mãsurare a funcþiei sexuale.
Scala SHIM apreciazã capacitatea de a obþine ºi
menþine o erecþie. Cele 5 întrebãri ale scalei au un
coeficient de siguranþã crescut la testare/retestare ºi
au fost validate lingvistic în peste 30 de limbi. Întrebãrile
au fost selecþionate din Indexul Internaþional al Funcþiei
Erectile-IIEF (Rosen et al., Urology, 1997-49: 822-830),
un chestionar cu 15 întrebãri, care mãsoarã funcþia
sexualã masculinã, utilizatã în studiile clinice despre DE.
Prin completarea scalei SHIM se obþine un scor
cumulativ folosit în clasificarea DE în funcþie de
severitate.
Modalitatea de completare a scalei SHIM
Fiecare întrebare are 5 variante de rãspuns. Se alege un
singur rãspuns pentru fiecare întrebare, rãspuns care
descrie cel mai corect starea pacientului respectiv. Este
esenþial ca fiecare întrebare sã aibã neapãrat un rãspuns
ºi doar unul singur. Se adunã apoi cifrele corespunzãtoare rãspunsurilor. Scorul maxim este de 25 puncte.
Notã: chestionarul se completeazã doar dacã
persoanele au fost active sexual ºi au încercat sã
întreþinã contacte sexuale în ultimele 3 luni. Pentru
persoane inactive sexual, întrebãrile se vor referi la
ultima perioadã de timp (3 luni sau mai mult) în care
respectivul a fost activ din punct de vedere sexual.
Interpretarea scorului final
Scor 5-10 = disfuncþie erectilã severã
Scor 11-15 = disfuncþie erectilã medie
Scor 16-20 = disfuncþie erectilã uºoarã
Scor 21-25 = funcþie erectilã normalã
l Scala de determinare a impactului DE (tabel 5).
Aceastã scalã cu o singurã întrebare este adaptatã
dupã o scalã similarã utilizatã în hiperplazia benignã de
prostatã ºi care s-a dovedit a fi un indicator sensibil ºi de
încredere al suferinþei subiective. Aceastã întrebare a
fost de asemenea inclusã într-o scalã validatã a calitãþii
vieþii la pacienþii cu DE.*


Tabel 1. Exemple de întrebãri utilizate
în anamneza sexualã
u "Mulþi bãrbaþi de vârsta dumneavoastrã încep sã aibã probleme sexuale.
Dacã aveþi asemenea probleme,
putem sã le discutãm împreunã".
u "Puteþi sã descrieþi problema
dumneavoastrã sexualã?"
u "Când au început problemele de
erecþie?" "Vã rog sã descrieþi
circumstanþele apariþiei".
u "Spuneþi-mi despre viaþa
dumneavoastrã sexualã ºi satisfacþia
sexualã în trecut".
u "Cum sunt erecþiile obþinute prin
masturbare sau cele apãrute în somn
sau dimineaþa la trezire?" (discuþiile
despre masturbare ating un subiect
delicat, frecvent influenþat de
perspectivele culturale ºi religioase).
u "Cât de puternicã este în prezent
dorinþa dumneavoastrã pentru sex,
comparatã cu trecutul ?"
u "Ejaculaþi prea devreme sau prea
târziu în cursul actului sexual? Existã
vreo modificare în prezent
comparativ cu trecutul?"
u " ªtiþi cumva dacã partenera
dumneavoastrã a fost satisfãcutã de
viaþa sexualã comunã? M-ar ajuta
dacã aº vorbi cu partenera
dumneavoastrã în legãturã cu starea
vieþii dumneavoastrã sexuale?"
u "Care este reacþia partenerei
dumneavoastrã la problemele
sexuale pe care le aveþi? Doreºte
partenera dumneavoastrp sã reia
activitatea sexualã?"
u "Care a fost efectul dificultãþilor
sexuale asupra vieþii dumneavoastrã
în general?"
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Tabel 2. Exemple de întrebãri
utilizate în evaluarea psihosocialã
u "Suferiþi de depresie sau de alte
tulburãri de afectivitate?"
u "În ultimii ani aþi consultat un
psihiatru sau un alt specialist din
domeniul sãnãtãþii mentale? Dacã
da, vã rog sã descrieþi
circumstanþele ºi rezultatele
acelui consult."
u "Care sunt relaþiile dumneavoastrã
cu membri familiei ºi cu alte
persoane importante din viaþa
dumneavoastrã?"
u "În cazul în care sunteþi angajat,
aveþi dificultãþi la locul de
muncã?"
u "Care este relaþia actualã cu
partenera dumneavoastrã? Cum
a fost aceastã relaþie în trecut?"
u "Aþi fost vreodatã victima unui
abuz sexual (de exemplu, aþi fost
forþat sã întreþineþi relaþii sexale)?
Dacã da, ce efect a avut acest
fapt asupra dumneavoastrã, atât
atunci cât ºi în prezent."
u "Situaþia economicã pe care o
aveþi este un factor de stres
pentru dumneavoastrã?"

Scala impactului DE oferã un indice cantitativ al
suferinþei subiective asociate cu aceastã afecþiune. Acest
scor trebuie înregistrat separat de scorul final al scalei
SHIM.
Aceste scale pot veni în ajutorul medicului sau
cercetãtorului în obþinerea unor date relevante clinic,
într-un mod standardizat ºi economic. Aceste
instrumente pot fi utilizate ºi în urmãrirea pacientului
pentru a documenta unele aspecte ale rezultatelor
clinice. În ciuda avantajelor de mai sus, aceste scale nu
trebuie utilizate ca un înlocuitor al examenului obiectiv sau al anamnezei medicale, acestea reprezentând
o condiþie sine qua non a diagnosticului DE.
O atenþie deosebitã trebuie acordatã urmãtoarelor
aspecte:
l Aºteptãrile pacientului
Un aspect decisiv al evaluãrii îl reprezintã
identificarea nevoilor, aºteptãrilor, prioritãþilor ºi
preferinþelor de tratament ale pacientului, care pot fi
influenþate semnificativ de factori culturali, sociali, etnici
ºi religioºi. Educarea pacientului este de asemenea
importantã pentru dezvoltarea unei relaþii terapeutice, în
facilitarea comunicãrii pacient-medic ºi în creºterea
complianþei pacientului.
l Implicarea partenerei
Cu toate cã nu întotdeauna este posibil de la prima
consultaþie, trebuie depuse eforturi pentru a implica
partenera cât mai devreme posibil în procesul
abordãrii DE. Prezenþa partenerei poate fi influenþatã de
preferinþele sale culturale ºi sociale, precum ºi de nevoile
individuale ale pacientului.

Examen obiectiv focalizat

Fiecare pacient cu DE trebuie supus unui examen
obiectiv þintit. Aceastã examinare ar trebui sã includã:
l evaluarea constituþiei fizice (existenþa caracterelor
sexuale secundare)
l evaluarea sistemelor cardiovascular, nervos ºi
genito-urinar, cu focalizare pe examinarea penisului,
testiculelor ºi anusului. Se recomandã de asemenea
mãsurarea tensiunii arteriale ºi a frecvenþei cardiace,
dacã acestea nu au fost efectuate în ultimele 3-6 luni.
Examenul obiectiv se poate corobora cu aspecte din
anamneza medicalã ºi poate depista uneori aspecte
neaºteptate (de exemplu, plãci peniene, testiculi atrofici,
suspiciune de cancer de prostatã).

TESTE DIAGNOSTICE RECOMANDATE
Medicul trebuie sã aprecieze necesitatea examinãrilor
paraclinice în funcþie de acuzele pacienþilor ºi de factorii
de risc depistaþi pe parcursul anamnezei, punând mereu
în balanþã costurile ºi disponibilitatea testãrilor
suplimentare.
Aceste teste recomandate includ urmãtoarele
examinãri þintite de laborator:

Glicemie à jeun/hemoglobinã glicozilatã
(HbA1C) ºi profil lipidic

Dacã nu dispunem de rezultatele recente ale
acestor analize (sub 12 luni), obþinerea acestora este
utilã pentru a elimina posibilitatea existenþei diabetului
zaharat ºi a hiperlipidemiei.

Evaluarea axei hipotalamo-pituitarogonadale prin determinarea
nivelului de testosteron

Cu toate controversele referitoare la valoarea
relativã a determinãrii nivelului testosteronului (liber, total
sau biodisponibil), existã un consens general asupra

Tabel 4. Scala de intensitate SHIM (Sexual Health Inventory for Men)
1. Cum aþi aprecia
încrederea în capacitatea
dumneavoastrã de a obþine
ºi menþine o erecþie?

Foarte scãzutã Scãzutã

2. Când aþi obþinut o erecþie Nu am avut
în urma stimulãrii sexuale,
contact sexual
cât de des a fost aceasta
suficient de puternicã pentru
a putea penetra partenera?
0
3. În timpul contactului
sexual, cât de des aþi reuºit
sã menþineþi erecþia dupã
penetrarea partenerei?

Aproape nicio- De câteva ori
datã/Niciodatã (în mai puþin
de jumãtate
din cazuri)

Uneori
(aproape în
jumãtate din
cazuri)

0
4. În timpul contactului
Nu am avut
sexual, cât de greu v-a fost contact sexual
sã menþineþi erecþia pentru a
finaliza contactul sexual?
0

1
Extrem de
greu

2
Foarte greu

3
Greu

1

2

5. Când aþi avut contacte
sexuale cât de des au fost
acestea satisfãcãtoare
pentru dumneavoastrã?

Nu am avut
contact sexual

0
6

Moderatã

Crescutã

Foarte
crescutã

3

4

5

Aproape nicio- De câteva ori
datã/Niciodatã (în mai puþin
de jumãtate
din cazuri)

Uneori
(aproape în
jumãtate din
cazuri)

Aproape
întotdeauna/
întotdeauna

1

3

De cele mai
multe ori (în
mai mult de
jumãtate din
cazuri)
4
De cele mai
multe ori (în
mai mult de
jumãtate din
cazuri)
4
Oarecum
greu

Aproape
întotdeauna/
întotdeauna

3

4

5

Aproape nicio- De câteva ori
datã/Niciodatã (în mai puþin
de jumãtate
din cazuri)

Uneori
(aproape în
jumãtate din
cazuri)

Aproape
întotdeauna/
întotdeauna

1

3

De cele mai
multe ori (în
mai mult de
jumãtate din
cazuri)
4

1

Nu am avut
contact sexual

2

2

2


5

5
Nu am avut
probleme

5
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CONCLUZII

Tabel 3.
Scala de 2 întrebãri pentru depresie

u În ultima lunã aþi prezentat
interes scãzut sau lipsã de
plãcere în activitãþile uzuale?
Sursã: Whooley M.A., Avins A.L., Miranda J.,
Browner W.S. Case-finding instruments for
depression. Two questions are as good as
many. J. Gen. Intern. Med. 1997;12:439-445

necesitãþii efectuãrii a cel puþin unei probe de testosteron
în cazul pacienþilor cu libido scãzut sau cu testicule de
dimensiuni reduse ºi aceasta deoarece DE apãrutã
secundar hipogonadismului poate fi o formã potenþial
reversibilã de DE.

TESTE DIAGNOSTICE OPÞIONALE
Consult psihologic ºi/sau psihiatric

(dacã este posibil) pentru o anamnezã sexualã ºi
psihosocialã amãnunþitã.

Investigaþii paraclinice:

l determinarea nivelului seric de prolactinã, LH;
l determinarea TSH;
l hemoleucogramã  dacã nu dispunem de aceste valori
determinate în ultimele 6 luni;
l analiza urinei.

TESTE SPECIALIZATE DE EVALUARE
ªI DIAGNOSTIC
Majoritatea pacienþilor cu DE pot fi diagnosticaþi ºi trataþi
la nivel de dispensar de cãtre medicii de medicinã
generalã, instruiþi în ceea ce priveºte disfuncþiile sexuale
masculine. Anumite circumstanþe particulare (tabel 6)
pot dicta necesitatea efectuãrii unor teste specializate
ºi/sau tratamente.
Înainte de a lua în considerare aceste variante,
medicul trebuie sã aprecieze dacã situaþia particularã a
pacientului respectiv necesitã trimiterea la un specialist.
Medicul trebuie sã þinã cont ºi de capacitatea
spitalului cu care colaboreazã de a efectua teste
hormonale, vasculare, neurologice ºi psihologice.

Evaluare aprofundatã psihosexualã
ºi relaþionalã
Evaluare psihiatricã
Evaluarea tumescenþei
ºi rigiditãþii peniene nocturne (TRPN)
Evaluarea aparatului vascular:

l Testare farmacologicã prin injecþie intracavernoasã;
l Ultrasonografie penianã Doppler;
l Cavernosometrie dinamicã de perfuzie ºi
cavernosografie;
l Arteriografie penianã;

SUMAR: DIAGNOSTICUL ªI EVALUAREA
DISFUNCÞIEI ERECTILE

Primul pas în abordarea pacientului cu DE este
facilitarea înþelegerii de cãtre pacient ºi partenerã, a
afecþiunii ºi a rezultatelor obþinute în urma evaluãrii
diagnostice, urmatã de identificarea nevoilor,
aºteptãrilor, prioritãþilor ºi preferinþelor pacientului
ºi partenerei.
Trebuie subliniatã de asemenea importanþa identificãrii ºi recunoaºterii factorilor medicali ºi psihologici asociaþi DE în cazul fiecãrui pacient în parte.

u În ultima lunã v-aþi simþit adesea
trist, deprimat sau lipsit de
speranþã?

TESTE ªI EVALUÃRI OBLIGATORII
l Anamnezã sexualã, medicalã ºi psihosocialã
cuprinzãtoare:
- Anamnezã medicalã ºi sexualã;
- Scale de determinare a intensitãþii ºi
impactului disfuncþiei erectile.
l Examen obiectiv focalizat.
TESTE DIAGNOSTICE RECOMANDATE
l Determinarea glicemiei a jeun sau a hemoglobinei glicozilate (HbA1C) ºi a profilului lipidic;
l Evaluarea axului hipotalamo-pituitaro-gonadal
prin determinarea nivelului de testosteron.

l TC ºi RMN (pentru evaluarea traumatismelor ºi
infecþiilor);
l Imagisticã nuclearã.

Teste endocrinologice specializate:

l Evaluarea funcþiei tiroidiene;
l Evaluarea funcþiei hipotalamo-pituitaro-gonadale;
l Radiografie de ºa turceascã.

TESTE DIAGNOSTICE OPÞIONALE
l Consult psihologic ºi/sau psihiatric;
l Investigaþii paraclinice de laborator (prolactina
sericã, LH, TSH, hemoleucogramã, analiza
urinei).

Teste neurofiziologice:
l
l
l
l
l

Vibrometrie;
Determinarea latenþei reflexului bulbocavernos;
Electromiogramã cavernoasã;
Testarea potenþialului somatosenzorial evocat;
Electromiogramã sfincterianã.

TESTE SPECIALIZATE DE EVALUARE
ªI DIAGNOSTIC
l Evaluare psihosexualã ºi relaþionalã;
l Evaluare psihiatricã;
l Evaluarea tumescenþei ºi a rigiditãþii peniene
nocturne (TRPN);
l Evaluarea aparatului vascular;
l Teste endocrinologice specializate;
l Teste neurofiziologice.

CHEIA TRATAMENTULUI DISFUNCÞIEI
ERECTILE
(ALGORITM DE TRATAMENT)
Alegerea variantei de tratament este puternic influenþatã
de factori personali, culturali, etnici, religioºi ºi
economici.
Din aceastã cauzã, prezentarea ºi ierarhizarea
variantelor de tratament poate varia de la o persoanã la
alta, între persoane de culturi ºi religii diferite sau între
persoane cu statute socio-economice diferite.

MODIFICAREA FACTORILOR DE RISC
ªI A FACTORILOR CAUZALI
Înainte de orice intervenþie terapeuticã, practica
medicalã ne demonstreazã importanþa modificãrii
factorilor de risc influenþabili. Aceastã etapã de
tratament este frecvent insuficientã pentru tratamentul
DE complete, dar poate fi de un real folos la anumite
categorii de pacienþi ºi poate fi utilizatã înainte de sau
concomitent cu tratamentele directe.

Factori care þin de stilul de viaþã
ºi factori psihosociali

Factorii care þin de stilul de viaþã, cum ar fi fumatul, consumul exagerat de alcool, consumul de droguri, pot
necesita o abordare prioritarã, specificã fiecãrui caz în
parte.

Tabel 5. Scala de determinare a impactului DE

Dacã ar trebui sã vã petreceþi
restul vieþii cu starea actualã a
funcþiei erectile, cum v-aþi simþi ?

Foarte nemulþumit Mai degrabã Mixt, în mãsurã Mai degrabã Foarte mulþumit
nemulþumit aproximativ egalã
mulþumit
mulþumit ºi
nemulþumit
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DISFUNCÞIA ERECTILÃ
Factorii psihosociali includ factori relaþionali (de
exemplu, conflicte cu partenera, cunoºtinþe eronate
legate de sex, practici sexuale limitate) ºi depresie.

Tehnici sexuale
ºi cunoºtinþe legate de sex

Aceºti factori includ lipsa de cunoºtinþe legate de impactul
psihologic al funcþiei sexuale, informaþii asupra
modificãrilor fiziologice apãrute odatã cu vârsta,
necesitatea preludiului.

Folosirea unor medicamente
cu sau fãrã prescripþie medicalã

Folosirea majoritãþii antihipertensivelor, a psihotropelor
(inclusiv antidepresivele), a antipsihoticelor, a
antiaritmicelor, a antiandrogenilor ºi steroizilor sunt direct
corelate cu apariþia DE.
Modificarea dozei medicamentului sau a clasei
din care face parte poate aduce un beneficiu
semnificativ la anumiþi pacienþi, dar aceastã modificare
trebuie efectuatã de medicul curant.

Terapia de substituþie hormonalã

Tabel 6. Indicaþii de trimitere la
specialist
u Pacientul solicitã trimitere la
medicul specialist pentru testãri
specifice ºi/sau tratament.
u Pacientul necesitã evaluare
vascularã, neurologicã sau
cardiologicã.
u Pacienþi tineri cu traumatisme
sau intervenþii chirurgicale
pelvine, perineale sau peniene
care pot fi candidaþi pentru
chirurgie vascularã reparatorie.
u Pacienþi cu boala Peyronie ºi/sau
pacienþi care prezintã curburi sau
deformãri peniene semnificative
care pot beneficia de corecþie
chirurgicalã.
u Pacienþi cu depresie refractarã,
tulburare bipolarã, psihozã sau
antecedente de traumã sau abuz
sexual; pacienþi cu afecþiuni
psihiatrice sau psihosexuale
severe precum ºi pacienþii cu
probleme complexe relaþionale.
u Pacienþi cu boli severe
endocrine, inclusiv diabet zaharat
complicat
u Pacienþi care nu au rãspuns la
metodele neinvazive de
tratament al DE ºi care pot fi
candidaþi pentru tratamentul
injectabil intracavernos sau
pentru implantul penian.
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Terapia de substituþie hormonalã este recomandatã doar
în prezenþa unei deficienþe hormonale documentate
(de exemplu, insuficienþã androgenicã ºi hipogonadism).
Cu toate acestea, acest tratament nu îmbunãtãþeºte
obligatoriu DE ºi de aceea metodele directe de tratament trebuie aplicate chiar ºi în cazul acestor pacienþi.
Problema terapiei de substituþie androgenicã este
complicatã. Statistic, s-a demonstrat cã odatã cu
înaintarea în vârstã scade nivelul de testosteron, în
special testosteronul liber. Cu toate cã aceastã scãdere
este moderatã, bãrbaþii în vârstã prezintã semne clinice
de hipogonadism (reducerea masei ºi a forþei musculare,
reducerea masei osoase ºi creºterea grãsimii viscerale).
Terapia de substituþie sau suplimentare cu testosteron
poate îmbunãtãþi masa osoasã ºi muscularã, forþa
muscularã ºi frecvenþa erecþiilor nocturne la acest grup de
pacienþi. Cu toate acestea, efectele asupra funcþiei
sexuale, afectivitãþii ºi cogniþiei sunt mai puþin clare, dar
pot fi semnificative la anumite grupe de pacienþi.
Identificarea acelui segment al populaþiei vârstnice
care ar putea beneficia de suplimentarea androgenicã
rãmâne neclarã. Nu se cunosc magnitudinea ºi
longevitatea acestor posibile efecte benefice.
În plus, de o importanþã mult mai mare este faptul cã
nu se cunoaºte riscul pe termen lung al terapiei cu
androgeni, în special asupra aparatului cardiovascular
ºi a patologiei prostatei. Pânã în prezent, se considera
cã testosteronul trebuie utilizat în general ca terapie de
substituþie. În ciuda evidenþelor cã pacienþii cu nivele de
testosteron subnormale sau liminale ar putea fi
consideraþi candidaþi pentru tratamentul cu testosteron,
pânã când nu vom dispune de mai multe informaþii,
testosteronul ºi androgenii în general, nu ar trebui
recomandaþi ca terapie de suplimentare.

METODE DIRECTE DE TRATAMENT
AL DISFUNCÞIEI ERECTILE
Pacientul ºi recomandabil ºi partenera, trebuie informaþi
asupra tuturor opþiunilor terapeutice disponibile ºi
aplicabile condiþiei clinice a pacientului precum ºi asupra
beneficiilor, riscurilor ºi costurilor fiecãrei opþiuni.
Înrãutãþirea DE poate afecta semnificativ calitatea
vieþii, dar nu este o afecþiune care sã ameninþe viaþa.
Ca urmare, este normal sã se discute cu pacientul toate
beneficiile, riscurile ºi costurile tratamentelor disponibile,
astfel încât acesta sã fie implicat activ în procesul de
alegere al tratamentului.
Existã o corelaþie demonstratã între bolile
cardiovasculare ºi DE. În cazul unui numãr semnificativ


de pacienþi, apariþia DE este un semn de boalã vascularã.
Înainte de instituirea oricãrui tratament pentru DE ºi
deci înainte de reluarea activitãþii sexuale, un aspect
important este starea generalã cardiovascularã a
pacientului. Este acest pacient capabil sã reînceapã
efortul fizic din timpul activitãþii sexuale? Dacã nu,
prioritarã este evaluarea aparatului cardiovascular.
De asemenea, dacã este posibil, înainte de iniþierea
tratamentului ar trebui evaluatã funcþia sexualã a
partenerei.
Marea majoritate a pacienþilor vor trebui sã aibã în
vedere metodele directe de tratament ale DE. Vor
trebui luate în considerare doar acele tratamente
farmacologice care au fost testate temeinic în cadrul
studiilor clinice randomizate ºi ale cãror rezultate au fost
publicate în reviste de specialitate. Toate opþiunile
terapeutice vor trebui sã fie urmãrite pe termen lung
pentru a demonstra durabilitatea, eficienþa ºi siguranþa
tratamentului ºi acceptabilitatea lui de cãtre pacient ºi
partenerã. În plus, noile opþiuni terapeutice care apar vor
trebui nu numai sã egaleze criteriile de eficienþã ºi
siguranþã deja atinse de metodele existente, ci ºi sã se
compare cu acestea ºi din punctul de vedere al raportului
cost-eficienþã.
Tratamentul ales de pacient va fi influenþat nu numai
de criteriile de eficienþã ºi siguranþã, ci ºi de factorii
individuali culturali, religioºi ºi economici.
În plus, factori precum:
l mecanismul de acþiune: periferic vs. central, inducãtor
vs. amplificator sau
l uºurinþa administrãrii,
l gradul de invazivitate,
l reversibilitatea,
l costul sau
l aprobãrile legislative,
pot avea o influenþã criticã asupra alegerii individuale a
pacientului. Aºa dupã cum am menþionat, puterea de
cumpãrare a pacienþilor este un factor decisiv în
influenþarea acceptabilitãþii ºi utilizãrii unui anumit tip de
tratament pentru DE.
Trebuie împiedicatã prescrierea oricãrui fel de
tratament pentru DE prin intermediul Internetului
pentru cã aceasta nu satisface nevoia contactului
direct medic-pacient în evaluarea tuturor pacienþilor
care prezintã acuze de DE.

Consiliere ºi educare sexualã

Consilierea ºi educarea sexualã (terapia sexului, terapia
psihosexualã sau terapia maritalã) a indivizilor sau a
cuplului se adreseazã unor factori specifici psihologici
sau interpersonali  cum ar fi nefericirea în cuplu,
anxietãþi legate de performanþa sexualã, modele
disfuncþionale de comunicare, stãri comorbide sexuale 
care pot avea un impact asupra funcþionãrii aparatului
sexual. Terapia sexualã poate servi ºi ca un adjuvant al
celorlalte metode directe de tratament al DE,
adresându-se tocmai reacþiilor psihologice apãrute la
aplicarea acestor metode medicale sau chirurgicale, care
pot fi percepute ca temporare, nenaturale sau
inacceptabile de cãtre pacient ºi/sau partenerã.
Avantajele terapiei psihosexuale sunt tocmai natura sa
neinvazivã ºi larga lor aplicabilitate. Dezavantajele sunt
reprezentate de eficienþa variabilã în tratamentul DE, de
costul pentru pacient sau cuplu ºi de lipsa personalului
calificat pentru a efectua aceastã terapie.

Tratament oral

Tratamentul oral va deveni tratamentul de primã
intenþie pentru majoritatea pacienþilor cu DE, datoritã
beneficiilor demonstrate ºi lipsei de invazivitate.
Pe parcursul timpului, medicamente cu administrare
oralã cum ar fi yohimbina, au fost utilizate în mod
empiric, fãrã a avea suportul riguros al datelor clinice
despre eficienþã ºi siguranþã.
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Tratamentele orale pot acþiona:
l central  agoniºtii dopaminergici;
l central ºi periferic  alfa blocante;
l periferic  inhibitorii fosfodiesterazei 5 (PDE5) sau
precursorii NO;
l ca un inductor sau ca un amplificator.
Sildenafil
Sildenafil, un inhibitor selectiv al fosfodiesterazei tip 5
(PDE5) a fost aprobat în mai multe þãri pentru
tratamentul DE. PDE5 este enzima rãspunzãtoare de
scindarea guanozin monofosfatului ciclic (GMPc),
mesagerul secundar intracelular al NO. PDE5 este
isoforma predominantã a fosfodiesterazelor localizate
în musculatura netedã din corpii cavernoºi. Pentru a iniþia
eliberarea NO în corpii cavernoºi este nevoie de
stimulare sexualã, drept urmare, în absenþa acestui
stimul, sildenafilul nu este eficient.
În studiile clinice, sildenafil a demonstrat eficienþã
pe o gamã largã de pacienþi, indiferent de etiologia
DE, gradul de severitate al DE sau vârsta pacientului.
Studii recente au demonstrat eficienþa sildenafilului la
pacienþi cu diabet zaharat, hipertensiune arterialã, leziuni
ale mãduvei spinãrii, sclerozã multiplã ºi depresie.
Este important de menþionat cã administrarea
concomitentã de nitraþi ºi sildenafil este absolut
contraindicatã, deoarece aceastã combinaþie poate
duce la hipotensiuni severe.
Efectele adverse includ cefalee tranzitorie,
flushing, dispepsie, senzaþia de înfundare a nasului ºi
modificãri tranzitorii ale percepþiei culorilor (din cauza
inhibãrii PDE6).
Cu toate cã în studiile controlate prezentate la
înregistrarea medicamentului nu a existat nici o diferenþã
faþã de placebo în ceea ce priveºte mortalitatea
cardiovascularã la administrarea de sildenafil,
post-marketing au fost raportate un numãr de decese
asociate cu folosirea de sildenafil, dar nu a putut fi
stabilitã relaþia directã dintre cauza decesului ºi
medicament. În majoritatea cazurilor de deces, sildenafil
a fost administrat concomitent cu nitraþi, în ciuda
recomandãrilor de prescriere.
În general, când a fost prescris corespunzãtor,
sildenafil a demonstrat un spectru larg de eficienþã ºi un
profil de siguranþã recunoscut.
Apomorfina
Apomorfina este un agonist dopaminergic care
acþioneazã la nivelul sistemului nervos central. Iniþial a
fost administrat subcutanat, dar efectele adverse
intolerabile au determinat condiþionarea sa ca tabletã
sublingualã. Apomorfina a demonstrat eficienþã în studii
cu doze fixe ºi flexibile, controlate placebo. La pacienþii
care rãspund la tratament, activitatea erectilã apare în
decurs de 20 de minute. Cel mai important efect advers
este greaþa, care a fost raportatã ca o formã uºoarã doar
la doze mici (2 mg ºi 4 mg). Alte efecte adverse sunt:
ameþealã, transpiraþie, somnolenþã, cãscat ºi uneori
sincopã. În momentul scrierii acestui material,
apomorfina este încã în fazã de evaluare.
Fentolamina
Fentolamina este un alfa-blocant cu acþiune centralã ºi
perifericã. Rezultatele studiilor controlate placebo au
arãtat cã fentolamina mesilat are o eficienþã redusã la
pacienþii cu DE uºoarã sau moderatã. Efectele adverse
cuprind ameþealã, senzaþie de nas înfundat ºi tahicardie
care este în general bine toleratã la doza de 40 mg. În
momentul scrierii acestui material, fentolamina este
încã în fazã de evaluare.
Alte medicamente
Alte medicamente în curs de investigare sunt:
l IC 351  un inhibitor de PDE5 cu duratã mai lungã de
acþiune, dar a cãrei semnificaþie clinicã rãmâne de stabilit
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în cadrul studiilor clinice;
l Melanotan II  un analog de alfa-MSH;
l Combinaþia L-argininã ºi yohimbinã.
Pe viitor, ar putea fi folositã combinaþia terapiilor
orale, combinaþie care, teoretic, ar putea demonstra un
efect aditiv sau sinergic (de exemplu, sildenafil cu
apomorfinã). Pentru aceasta este nevoie în prealabil de
efectuarea unor studii clinice care sã evalueze nu numai
eficienþa unor asemenea combinaþii ci ºi siguranþa
acestora, în special datoritã potenþialului de cumulare a
efectelor adverse (de exemplu, hipotensiune).
Printre avantajele tratamentului oral al DE
menþionãm larga sa acceptabilitate de cãtre pacient,
uºurinþa administrãrii ºi eficienþa sa. Dezavantajele includ
contraindicaþiile specifice, cum ar fi administrarea
concomitentã de sildenafil ºi nitraþi, preþul relativ ridicat al
produselor ºi lipsa studiilor pe termen lung. Menþionãm
cã acest material a fost redactat în luna iulie 1999.

Tratament local

În metodele de tratament locale sunt incluse injecþiile
intracavernoase, terapia intrauretralã ºi dispozitivele
cu vacuum. Pacienþii care nu au rãspuns la
tratamentul oral, care au contraindicaþii la anumite
medicamente orale sau care au experimentat reacþii
adverse la tratamentul oral pot lua în considerare
varianta tratamentului local. În plus, unii pacienþi pot
prefera metodele locale de tratament înainte sau ca
alternativã la tratamentul oral.
Injecþii intracavernoase
Injecþiile intracavernoase reprezintã o variantã
cunoscutã de tratament al DE. Administrarea directã,
prin injectare penianã, a substanþelor care relaxeazã
musculatura netedã cavernoasã  cum ar fi papaverina,
fentolamina sau mai recent alprostadilul (prostaglandina E1)  a dovedit o largã eficacitate ºi un profil relativ de
siguranþã.
l Alprostadilul este aprobat pe scarã mondialã sub
formã de praf steril de alprostadil sau alfadex.
l Combinaþiile de medicamente au o eficienþã ºi
siguranþã dovedite prin experienþã.
Tratamentul injectabil cu alprostadil sau o combinaþie
de medicamente este eficient la o categorie mare de
pacienþi, cu toate cã rata de renunþare la tratament
este de asemenea crescutã.
Efectele adverse asociate tratamentului injectabil
sunt în primul rând locale ºi includ durere, priapism ºi
formarea, în timp, de þesut cicatricial. Aceastã variantã de
tratament este contraindicatã pacienþilor cu anemie
falciformã sau alte stãri care predispun la priapism.
Avantajele acestei metode sunt eficacitatea, relativa
siguranþã a tratamentului ºi intrarea rapidã în acþiune.
Dezavantajele sunt reprezentate de administrarea
invazivã ºi preþul relativ crescut.
Tratament intrauretral
Aplicarea intrauretralã de alprostadil reprezintã o
alternativã la tratamentul injectabil. Aceastã variantã
prezintã o eficacitate semnificativ mai redusã comparativ
cu injectarea directã de alprostadil. Eficacitatea metodei
poate fi crescutã prin utilizarea unei benzi elastice
aplicate la baza penisului. Efectele adverse sunt
reprezentate de durere ºi de hipotensiune sistemicã.
Avantajul terapiei intrauretrale este reprezentat de
natura sa mai puþin invazivã. Dezavantajele includ
efectele adverse locale ºi sistemice, preþul relativ ridicat ºi
iritaþia produsã la nivelul vaginului partenerei.
Administrarea transdermalã penianã de substanþe
vasoactive este la nivel de investigare în momentul
redactãrii acestui material.
Dispozitive cu vacuum
Dispozitivele de constricþie cu vacuum (DCV) sunt
disponibile pretutindeni, în unele þãri având chiar regim de
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eliberare fãrã prescripþie medicalã. Ele sunt interesante
pentru o anumitã categorie de pacienþi care nu doresc
tratament farmacologic sau care au contraindicaþii
pentru asemenea tratamente.
Cu ajutorul acestor dispozitive se creeazã o
presiune negativã asupra penisului balant, ceea ce
atrage sângele la nivelul penisului, sânge care este apoi
menþinut la acest nivel cu ajutorul unei benzi elastice
aplicate la baza penisului.
Efectele adverse asociate cu DCV sunt durerea
penianã, senzaþia de amorþealã la nivelul penisului,
peteºii ºi ejaculare întârziatã.
Avantajele acestei metode de tratament sunt
natura sa nefarmacologicã, folosirea la nevoie, lipsa
contraindicaþiilor ºi preþul.
Dezavantajele sunt reprezentate de modul de
utilizare stânjenitor ºi de efectele adverse locale.

Tratament chirurgical

Chirurgie vascularã
Creºterea afluxului arterial ºi scãderea reîntoarcerii
venoase pot fi realizate prin bypass arterial
microvascular ºi ligaturã venoasã.
Anumiþi pacienþi tineri cu insuficienþã vascularã
pot beneficia de tratament chirurgical pentru
îmbunãtãþirea DE. Aceºti pacienþi trebuie evaluaþi prin
teste specializate ºi trebuie trataþi de un chirurg
experimentat.
Implanturi peniene
Ultima opþiune de tratament al DE rãmâne implantarea
chirurgicalã de proteze peniene semirigide sau
gonflabile. Aceastã variantã reprezintã o opþiune foarte
invazivã ºi ireversibilã ºi trebuie rezervatã doar
cazurilor speciale care nu au rãspuns la celelalte
variante de tratament. Totuºi, în unele cazuri
excepþionale, un implant penian poate fi considerat drept
opþiune primarã. Când indicaþia terapeuticã a fost
corectã, protezele peniene pot fi asociate cu un grad
crescut de satisfacþie a pacientului. Intervenþia
chirurgicalã de montare a protezelor peniene este foarte
rar asociatã cu infectarea protezei, dar atunci când apare
este necesarã extragerea protezei ºi se poate ajunge la
cicatrici severe ºi deformãri peniene.
Avantajele protezãrii peniene sunt reprezentate de
o eficienþã relativã ºi de faptul cã aceastã opþiune
terapeuticã este o soluþie pe "termen lung".
Dezavantajele sunt ireversibilitatea metodei, gradul
înalt de invazivitate, complicaþiile chirurgicale ºi
posibilitatea eºecului mecanic al protezei.

REEVALUARE ªI URMÃRIRE
Reevaluarea ºi urmãrirea tratamentului DE ar trebui
efectuate la intervale regulate de timp, pentru fiecare
pacient.
Scopurile urmãririi tratamentului:
l La fiecare consultaþie de urmãrire a tratamentului ar
trebui luate în considerare necesitatea titrãrii dozei sau
înlocuirea cu un alt tratament. Pacienþii ºi-ar putea
schimba preferinþele de tratament, ar putea dori noi
informaþii sau ar putea dori o reevaluare a opþiunii lor
curente de tratament.
l Comunicarea cu pacientul. Pacienþii ar putea avea
nelãmuriri în ceea ce priveºte administrarea tratamentului, alte disfuncþii sexuale (de exemplu, ejaculare
prematurã), probleme ale partenerei (de exemplu,
anorgasmie) sau factori ce þin de stilul de viaþã (de
exemplu, stres emoþional).
l Pacienþii pot modifica regimul actual de tratament
fie pentru DE fie pentru alte afecþiuni concomitente. În
asemenea cazuri trebuie monitorizate cu atenþie posibilitatea reacþiilor adverse, precum ºi interacþiunile
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medicamentoase cu medicamentele orale pentru
tratamentul DE.
l Reevaluãri ale stãrii generale medicale ºi
psihosociale ar trebui efectuate la intervale regulate de
timp, în funcþie de starea generalã a sãnãtãþii pacientului
ºi nevoile sale fizice ºi psihosociale. În plus, toate
examinãrile de reevaluare ºi urmãrire sunt tot atâtea
prilejuri de educare a pacienþilor.

CONCLUZII GENERALE
Domeniul medicinei sãnãtãþii sexuale se
dezvoltã cu rapiditate. Opiniile de consens
exprimate cu prilejul Primei Consultaþii
Internaþionale vor necesita o actualizare
permanentã, în concordanþã cu:
l Noile date ºtiinþifice din noile studii clinice;
l Datele epidemiologice
culturale/rasiale/etnice;
l Noile medicamente lansate;
l Terapia geneticã;
l Strategiile de prevenire.
Aceste recomandãri internaþionale pentru
rezolvarea DE (algoritmurile de diagnostic ºi
tratament) s-au bazat pe trecerea amãnunþitã în
revistã a literaturii de specialitate existente ºi pe
opiniile experþilor din domeniu recunoscuþi pe
plan mondial . Ele sunt enumerate într-o
succesiune logicã, þinând cont de posibilitãþile de
diagnostic ºi de variantele de tratament.
Recomandãrile recunosc ºi iau în considerare
influenþele culturale, etnice, religioase ºi
individuale ale pacienþilor ºi partenerelor ºi în
general încearcã sã asigure o largã acceptabilitate ºi un interes global.
Se recomandã interzicerea cu hotãrâre a
diagnosticãrii ºi tratamentului DE prin intermediul Internet-ului sau a altor variante electronice
de comunicare indirectã, care priveazã pacientul
de contactul direct cu medicul, de evaluarea
fiecãrui caz în parte ºi de examinarea fizicã.



SUPLIMENT medical UPDATE

DIALOG MEDIC-PACIENT
(PARTENERÃ)
l bilanþul

evaluãrilor iniþiale
l educarea pacientului (partenerei)
l identificarea preferinþelor individuale bazate pe:
l acceptabilitate

l raport

preþ/disponibilitate
l uºurinþa administrãrii

EVALUÃRI
DE RUTINÃ ªI
TESTE RECOMANDATE
PENTRU
IDENTIFICAREA D.E.
l

anamnezã medicalã,
sexualã ºi psihosocialã
l examen obiectiv focalizat
l examinãri de laborator
selectate

l grad

de invazivitate

l reversibilitate

TESTE
OPÞIONALE
ªI SPECIALIZATE,
CONSULT DE
SPECIALITATE

IMPLICAREA
PACIENTULUI
ÎN LUAREA
DECIZIEI

TRATAMENTUL
D.E.

MODIFICAREA
FACTORILOR DE RISC
SAU AL FACTORILOR
CAUZALI:
l medicamente
l hormoni
l stil de viaþã
fãrã rezultate

CONSILIERE ªI
EDUCAÞIE
SEXUALÃ

D.E.
REZOLVATÃ,
PACIENT
SATISFÃCUT
fãrã rezultate

TRATAMENT
CHIRURGICAL
fãrã rezultate

TRATAMENT LOCAL:
l injecþii intracavernoase
l PGE1 intrauretral
l dispozitiv cu vacuum

TRATAMENT ORAL
(dacã nu existã contraindicaþii)

