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Estudo quer
homens com
disfunção



SEXO ¦ UNIVERSIDADE DO PORTO ALARGA INVESTIGAÇÃO A LISBOA

Existem em Portugal cerca de 500 mil homens com disfunção erétil

Sex Lab estuda
disfunção erétil
¦ Voluntários recebem tratamento gratuito. São precisos 50 candidatos



• ANDRÉ PEREIRA

Homens

da região de Lis-
boa, com problemas de

ereção, podem ofere-
cer-se para participar

no estudo do laboratório de se-
xualidade humana - SexLab - à

disfunção erétil. A investigação,
iniciada no Porto, será agora
alargada a Lisboa e

precisa de cerca de

50 voluntários. Ao

longo dos três me-
ses do estudo, os
homens com idades
entre os 18 e os 50
anos vão receber os
tratamentos de for-
ma gratuita.

"Os voluntários
vão ser divididos em dois gru-
pos. Um será tratado com medi-
camentos para a falta de ereção e

o outro terá psicoterapia. Não
terão qualquer custo para os ho -
mens selecionados", explica ao

CM o psicólogo e professor uni-
versitário Pedro Nobre , coorde -
nador da investigação e do Sex

Lab, da Universidade do Porto.
A decisão de alargar o estudo a

Lisboa, acrescenta Pedro Nobre,
ficou a dever-se às dificuldades
de encontrar voluntários. "Ao
levar o estudo para Lisboa au-
mentamos a probabilidade de

encontrar os candi-
datos certos", refere
Pedro Nobre, expli-
cando alguns dos
critérios de seleção:
"A falta de ereção
deverá ser de ori-
gem psicológica. Os
homens não podem
ter outras condições
médicas, como dia-

betes, depressão ou problemas
cardiovasculares. Têm de estar
numa relação heterossexual há
pelo menos seis meses." ¦

A falta de
ereção deve
ter origem
em causas
psicológicas

Psicoterapia
mais eficaz
a longo prazo
? O acompanhamento em Lis-
boa, ao longo dos três meses,
será realizado na consulta de se -

xologia da Faculdade de Psico-

logia da Universidade de Lisboa.
"Os doentes serão avaliados an-
tes, durante e após o estudo" re-
fere Pedro Nobre . A equipa é

composta pelas terapeutas se -
xuais Sandra Vilarinho, Cátia
Oliveira e Patrícia Pascoal (psi-
coterapia) , e o médico urologis -
ta Pedro Vendeira (medicação).
"A psicoterapia pode demorar
mais tempo a funcionar, mas a

longo prazo esperamos melho -

res resultados. A medicação é

mais rápida, mas tende a apre-
sentar uma taxa de recaída mais
elevada amédio prazo", acres-
centa Pedro Nobre . ¦

Viagra fica mais barato

Chega genérico
do Viagra
• Os primeiros genéricos do

Viagra chegam ao mercado por -

tuguês jáapartir de quarta-fei-
ra . Amanhã termina a patente
da Pfizer sobre a substância ati-
va sildenaf il, o que permite a

comercialização a menos de
metade do preço. Uma das duas

autorizações dadas pelo Infar-
med foi para a Pfizer, que vai
manter os dois medicamentos
em simultâneo no mercado. ¦


