
Disfunção erétil como complicação do

tratamento oncológico de neoplasias

testiculares – uma revisão de literatura

Introdução: Câncer é uma das maiores

causas de morte em homens globalmente.

Apesar de a neoplasia testicular ser rara e

altamente curável, pacientes podem

enfrentar problemas sexuais após o

diagnóstico e o término do tratamento.

Estudos que investigaram fatores de risco

biológicos e psicossociais tiveram

resultados inconsistentes.

Objetivos: Nesse contexto, buscou-se

investigar os principais resultados de

pesquisas para tentar justificar a presença

de disfunção erétil em pacientes tratados

de neoplasias testiculares. Métodos: A

busca foi realizada na base de dados

Medline com os descritores “Erectile

Dysfunction” e “Testicular Neoplasms”.

Inicialmente foram encontrados 104

artigos, incluídos todos os publicados em

inglês e português e excluídos os artigos

com mais de 6 anos de publicação, os que

não abordaram disfunção erétil após

tratamentos de neoplasias testiculares ou

que se tratavam de revisões de literatura,

metanálises ou posicionamentos,

totalizando-se 8 artigos ao final.

Resultados: De maneira geral,

evidenciou-se na investigação que, apesar

do risco aumentado de disfunção erétil pós

tratamentos oncológicos – quimioterapia,

radioterapia, cirurgia e dissecção

linfonodal peritoneal -, para câncer

testicular, os pacientes já apresentavam

disfunção erétil antes do diagnóstico, o

distúrbio estava associado a fatores

subjetivos como imagem corporal ou a

distúrbios como ansiedade e depressão.

Apesar de baixa a ocorrência do distúrbio,

a maior associação ocorreu com a

radioterapia, de caráter transitório e

recuperando-se a função após meses,

assim como na quimioterapia e na

dissecção linfonodal retroperitoneal. Ainda

que os pacientes tenham apresentado

disfunção erétil, esta não era grave e teve

menos relevância nas atividades sexuais do

que a diminuição do desejo sexual por

exemplo.

Conclusões: Concluiu-se que a presença

de disfunção erétil em pacientes

submetidos a tratamentos para neoplasias

testiculares é uma associação multimodal

de fatores fisiológicos e psicológicos,

independentemente da modalidade de

tratamento, e de ocorrência transitória.
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