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APRESENTAÇÃO
O papel da SBU transcende a esfera da educação continuada,
influenciando nossas condutas e a relação médico-paciente. O
avanço do conhecimento urológico ocorre de forma muito rápida e
nos impõe uma atualização constante, além de uma análise criteriosa
da literatura internacional.
A escolha da conduta e a informação aos nossos pacientes devem
ser prioridade absoluta na nossa prática diária. As nossas diretrizes
necessitavam de uma atualização para se adequar ao contexto atual do
trabalho urológico.
A diretoria da SBU, preocupada com essa lacuna, organizou por meio
da Escola Superior de Urologia, em sintonia com o Departamento de
Disfunção Sexual, este importante trabalho, que beneficiará todos os
urologistas brasileiros.
Agradecemos o esforço de todos os envolvidos neste projeto.

Archimedes Nardozza Jr.

Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia

PREFÁCIO
Medicina Baseada
em Evidências
O Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM), ou,
simplesmente, hipogonadismo do adulto, vem sendo muito estudada, o
que resulta na publicação de relevantes artigos científicos em revistas de
impacto na última década. Essa constante evolução dos conhecimentos
sobre a fisiologia da testosterona e fisiopatologia de DAEM, assim
como o surgimento de novas modalidades de tratamento, requer uma
atualização frequente. Ciente dessa necessidade, a atual Diretoria da
Sociedade Brasileira de Urologia, sob a presidência do Dr. Archimedes
Nardozza Junior, solicitou que o Departamento de Andrologia
elaborasse um projeto de recomendações sobre o tema. Aceitamos o
desafio e procuramos seguir as tendências mundiais e redigir o texto
não com experiências pessoais ou institucionais, mas com medicina
baseada em evidências. Para desenvolver esta publicação, esse
departamento congregou uma equipe de renomados urologistas, todos
com reconhecida experiência na especialidade. Esses profissionais,
além de pesquisarem exaustivamente o tema que lhes fora designado,
participaram ativamente da preparação dos outros capítulos, opinando
e arguindo com intensidade científica. A versão final dos capítulos, que
gerou este livro, foi aprovada em uma reunião com bastante debate,
em data e local definidos. A escolha dos capítulos deste Manual de
Recomendações fundamenta-se em temas e questões específicas
relacionadas à prática cotidiana de DAEM. Foram realizadas amplas
buscas na literatura em bases de dados como Medline (www.pubmed.
gov) e Cochrane Library (www.thecochranelibrary.com). De acordo
com a qualidade das informações científicas disponíveis, foram emitidas

recomendações com base nos níveis de evidência (NE), adaptados do
Centre for Evidence Based Medicine de Oxford (www.cebm.net/) com
os correspondentes graus de recomendação propostos pela Associação
Médica Brasileira.

Níveis de evidência e graus de recomendação de Oxford modificados
com os correspondentes graus de recomendação da AMB
NÍVEL DE
EVIDÊNCIA

DESENHO DO ESTUDO

GRAU DE
RECOMENDAÇÃO AMB

NE 1

Meta-análise ou estudos clínicos randomizados com grande casuística

GR A

NE 2

Estudos clínicos randomizados com
casuística pequena

GR B

NE 3

Estudos prospectivos

GR B (estudos clínicos
e observacionais bem
desenhados)

NE 4

Estudos prospectivos

GR C

NE 5

Relatos de casos/opiniões de especialistas GR D

Em nome do Departamento de Andrologia, desejo externar meus
agradecimentos a todos os membros que participaram deste trabalho e
destacar o apoio incondicional da Diretoria da SBU, que nos confiou esta
importante tarefa. Esperamos que os conceitos aqui emitidos sejam úteis
aos colegas urologistas na busca do melhor atendimento a seus pacientes.

Dr. Eduardo Bertero

Chefe do Departamento de Andrologia

DIAG
NÓS
CAPÍTULO 1:

DIAGNÓSTICO
O declínio da função gonadal é parte do processo normal de envelhecimento masculino. Estima-se que os níveis de testosterona em homens
com mais de 40 anos diminuam a uma taxa de 1% ao ano.1
O diagnóstico do distúrbio androgênico associado ao envelhecimento masculino (DAEM), ou síndrome de deficiência de testosterona
(SDT), requer a presença de sinais e sintomas característicos em combinação com níveis baixos de testosterona (GR A). O início é insidioso e
sua progressão é lenta. Os sintomas de DAEM podem ser categorizados
como sexuais e não sexuais e estão descritos na Tabela 1.2-8

Tabela 1: sinais e sintomas associados ao hipogonadismo
do adulto de início tardio
Perda de libido
Disfunção erétil
Ereções matinais menos frequentes e de menor qualidade
Obesidade abdominal
Sarcopenia
Baixa densidade mineral óssea
Pensamentos depressivos
Fadiga
Perda de pelos corporais
Redução da sensação de vitalidade ou de bem-estar
Anemia
Síndrome metabólica
Os questionários disponíveis para avaliação clínica de homens
com suspeita de DAEM, apesar de sensíveis, têm baixa especificidade.
Esses questionários servem principalmente como ferramentas de triagem; sua utilidade no diagnóstico e na avaliação da eficácia do tratamento ainda precisa ser determinada (GR D).9,10
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Homens com quadro clínico compatível com DAEM necessitam de dosagem de testosterona total para confirmação do diagnóstico
(GR A). Não há consenso sobre o nível exato de testosterona que defina
DAEM. Entretanto, a maioria dos laboratórios estabelece como limite
inferior da normalidade para homens adultos jovens saudáveis valores de testosterona total de 232-346 ng/dL (8-12 nmol/L). A faixa de
normalidade para os níveis de testosterona é estabelecida utilizando-se
amostras de sangue colhidas pela manhã (7-11h). É importante confirmar as baixas concentrações de testosterona (GR A).11
O método de escolha para o diagnóstico laboratorial de DAEM
é a dosagem da testosterona total pela técnica de radioimunoensaio em
duas amostras distintas, colhidas no período matinal.
Quando houver dúvida no diagnóstico laboratorial de hipogonadismo pela dosagem da testosterona total, recomenda-se utilizar a
medida da testosterona livre calculada a partir das dosagens dos valores
da globulina carreadora de hormônios sexuais (SHBG) e da albumina
12-14
(GR A).
O método de dosagem de testosterona livre por radioimunoensaio, amplamente utilizado pelos laboratórios clínicos, não fornece
resultado preciso, não sendo, portanto, recomendado. A dosagem da
testosterona livre pelos métodos de diálise de equilíbrio ou por ultracentrifugação tem alta confiabilidade, porém essas são técnicas complexas e
estão disponíveis apenas em laboratórios de referência ou em centros de
pesquisa.
Tanto a testosterona livre como a biodisponível podem ser calculadas tendo-se como base a dosagem do SHBG, da testosterona total
e da albumina sérica, empregando-se a fórmula descrita por Vermeulen e disponível no site www.issam.ch/freetesto.htm. Os valores obtidos
correlacionam-se significantemente com os valores encontrados em dosagens consideradas ideais para a medição da testosterona livre com as
14
técnicas de diálise e ultracentrifugação.

RECOMENDAÇÕES
1.		 É necessária a coexistência de sintomas e sinais compatíveis com
hipogonadismo e níveis sanguíneos de testosterona baixos para o
diagnóstico de DAEM (GR A).

2.

Realizar a coleta da amostra para dosagem da testosterona pela
manhã (GR A).

3. 		 São necessárias pelo menos duas dosagens de testosterona, em dias
diferentes, quando a primeira dosagem for baixa (GR A).
4.

Calcular a testosterona livre calculada quando os valores de testosterona total se situarem entre 232 ng/dL e 346 ng/dL (GR A).

5. 		 Dosar a testosterona em homens com diabetes tipo 2, síndrome
metabólica e obesidade, tendo em vista que a deficiência de testosterona é mais comum nesses indivíduos e o tratamento pode ser indicado (GR B).

REFERÊNCIAS
1.		
		
		

Matsumoto AM. Andropause: clinical implications of the decline
in serum testosterone levels with aging in men. J Gerontol A Biol
Sci Med Sci 2002;57(2): M76-99.

2.
		
		

Wu FC, Tajar A, Beynon JM, et al. Identification of late-on
set hypogonadism in middle-aged and elderly men. N Engl J Med
2010;363(2):123-35.

3. 		
		

Lejeune H, Huyghe E, Droupy S. Hypoactive sexual desire and
testosterone deficiency in men. Prog Urol 2013;23:621-8. 9.

4. 		
		
		

Lunenfeld B, Arver S, Moncada I, et al. How to help the aging
male? Current approaches to hypogonadism in primary care.
Aging Male 2012;15:187-97.

5. 		
		

Svartberg J. Epidemiology: testosterone and the metabolic 		
syndrome. Int J Impot Res 2007;19:124-128.

6. 		
		
		

Candow DG, Chilibeck PD. Differences in size, strength, and
power of upper and lower body muscle groups in young and older
men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005;60:148-56.

7. 		

Van den Beld AW, de Jong FH, Grobbee DE, Pols HA, Lam

RECOMENDAÇÕES EM DISTÚRBIO ANDROGÊNICO DO ENVELHECIMENTO MASCULINO (DAEM) 2017

13

14
CAPÍTULO 1: DIAGNÓSTICO

		
		
		
		

berts SW. Measures of bioavailable serum testosterone and
estradiol and their relationships with muscle strength, bone
density, and body composition in elderly men. J Clin Endocrinol
Metab 2000;85:3276-82.

8.		
		
		
		

Dohle GR, Arver S, Bettocchi C, et al. EAU 2014 guideline on
male hypogonadism ISBN: 978-90-79754-83-0. Available from:
http://www.uroweb.org/gls/pdf/16_Male_Hypogonadism_LR%
20II.pdf

9.		
		
		
		
		

Emmelot-Vonk MH, Verhaar HJ, Nakhai-Pour HR, et al. Low
testosterone concentrations and the symptoms of testosterone
deficiency according to the Androgen Deficiency in Ageing
Males (ADAM) and Ageing Males’ Symptoms rating scale
(AMS) questionnaires. Clin Endocrinol (Oxf) 2011;74(4): 488-94.

10.
		
		
		

Smith KW, Feldman HA, McKinlay JB. Construction and field
validation of a self-administered screener for testosterone
deficiency (hypogonadism) in ageing men. Clin Endocrinol (Oxf)
2000;53(6):703-11.

11.
		
		
		

Wang C, Nieschlag E, Swerdloff R, et al. Investigation, treatment,
and monitoring of late-onset hypogonadism in males: ISA,
ISSAM, EAU, EAA, and ASA recommendations. J Androl
2009;30:1-9.

12.
		
		
		

Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, et al. Testosterone therapy in
men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society
clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(6):
2536-59.

13.
		
		
		

Rosner W, Auchus RJ, Azziz R, Sluss PM, Raff H. Position
statement: Utility, limitations, and pitfalls in measuring
testosterone: an Endocrine Society position statement. J Clin
Endocrinol Metab. 2007 Feb;92(2):405-13.

14.
		
		

Vermeulen A, Verdonck L, Kaufman JM. A Critical Evaluation
of Simple Methods for the Estimation of Free Testosterone in
Serum. J Clin Endocrinol Metab 1999;84:3666-3672.

C
E

Geraldo Eduardo de Faria
Carlos Teodósio Da Ros
Aguinaldo Cesar Nardi

CAPÍTULO 2: TRATAMENTO

CONT
EMPO

16
CAPÍTULO 2: TRATAMENTO CONTEMPORÂNEO

TRATAMENTO CONTEMPORÂNEO
A terapia de reposição de testosterona (TRT) é o tratamento
apropriado para pacientes com DAEM clinicamente significante,
após a discussão das vantagens e dos possíveis eventos adversos. Os
pacientes candidatos à terapia devem entender que o tratamento requer
monitoramento médico e acompanhamento periódico.1
A forma ideal de reposição deve contemplar características
de segurança, conveniência, liberação adequada da substância com
princípio ativo, flexibilidade de doses e eficácia.2-4 (GR A)
As formas de TRT diferem em vários aspectos, que incluem
perfil de segurança, via de administração, dosagem e intervalo de uso. O
objetivo da TRT é a melhora dos sintomas através do restabelecimento
dos níveis séricos fisiológicos e o tratamento pode ser dividido em:
a) Terapias de reposição exógena;
b) Terapias que estimulam a produção endógena.

TERAPIAS DE REPOSIÇÃO EXÓGENA
A TRT pode ser feita através das vias oral, transdérmica,
subcutânea ou intramuscular.3,5-7 Todas as preparações comercialmente
disponíveis, com exceção dos derivados 17 alfa-alquilados, são eficazes
e seguras. (GR A)  

ORAIS
O undecanoato de testosterona, que é absorvido pelo sistema
linfático a partir do intestino e metabolizado em testosterona, é uma
opção para a reposição oral. (GR C)
Sua utilização é limitada devido à necessidade de várias

tomadas diárias e à alta variabilidade de absorção. Deve ser usado após
as refeições por causa de sua lipossolubilidade.6,8-14 Praticamente não
apresenta efeitos colaterais, e o risco de policitemia é menor, quando
comparado com outras formas de administração.12,15,16
As formas alquiladas de uso oral (metiltestosterona e
fluoximesterolona) revelaram índices inaceitáveis de hepatotoxicidade,
inclusive com a indução de neoplasias hepáticas, por isso foram
proscritas das opções terapêuticas de DAEM.8,10,13,17,18 (GR A)
A formulação bucal, absorvida através da mucosa oral, também
serve de opção. Faz-se a aplicação do adesivo duas vezes ao dia. A
preparação apresenta uma concentração de 30 mg e tem liberação
controlada. Os resultados são comparáveis com os de apresentações
transdérmicas.5,9,16,18-20 (GR B)

TRANSDÉRMICAS
As formas transdérmicas de TRT – gel e adesivos – são as que
mais se assemelham à fisiologia masculina, não produzindo níveis sub
nem suprafisiológicos.6,9,10,13,14,21-23 Trata-se de uma alternativa segura e
bem tolerada pelos pacientes. A elevação da testosterona se dá em um
curto espaço de tempo e a reaplicação diária mantém níveis séricos consistentes.12,15,22 A testosterona, na forma de gel hidroalcoólico a 1%, deve
ser aplicada na pele limpa e seca dos ombros, braços ou abdômen, liberando o hormônio continuamente por 24 horas. A forma de gel tem um
excelente perfil de segurança, assim como eficácia, permitindo a obtenção de níveis séricos normais de testosterona.10,11,13,14,16,18 Recomenda-se
que o paciente lave as mãos após a aplicação, evitando o contato direto
com outras pessoas, pois existe o risco de transferência do medicamento.8
Também é importante aguardar de cinco a seis horas, após a aplicação,
para tomar banho ou nadar. Sugere-se o início do tratamento com 5 g de
gel de testosterona a 1% aplicado uma vez ao dia.18 (GR A)
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Da mesma forma que o gel, temos a solução hidroalcoólica de
testosterona para aplicação diária nas axilas, com auxílio de um aplicador
específico, sem contato direto com as mãos.1,24 É uma alternativa bem
tolerada, segura e eficaz.25 A aplicação nas axilas não é comprometida
pelo uso de desodorante nem pela presença de pelos.24 (GR A)
Os adesivos, que também demonstram eficácia clínica, têm
apresentação de 5 e 10 mg de testosterona, sendo que a concentração
sérica máxima é obtida em duas a quatro horas após a administração.
Devem ser aplicados na pele seca e limpa das costas, abdômen, coxas,
braços ou escroto. Podem induzir irritação na pele e, em alguns
locais, ser de difícil fixação, além do desconforto causado pelo seu
uso.6,8,9,13,16,26-28 (GR A)

INJETÁVEIS
Essas formas de reposição hormonal incluem o uso
intramuscular e os implantes.2,7,8,29
As formulações intramusculares de testosterona podem ser de
curta ação (cipionato, enantato, propionato e associação de ésteres de
testosterona) ou de longa ação (undecilato).2,29 As de curta ação devem ser administradas entre duas e quatro semanas, em dosagens que
variam de 50 mg a 250 mg. Têm a desvantagem de produzir níveis
supra e subfisiológicos da testosterona sérica. A grande variação
das concentrações séricas de testosterona pode ocasionar efeitos
secundários, entre eles a policitemia e a ginecomastia.6,8,30-36 (GR C)
A formulação de longa duração, que é o undecilato de testosterona, está disponível em ampolas de 1000 mg, em 4 ml de solução
oleosa. Recomenda-se o intervalo de seis semanas entre a primeira e
a segunda injeção e, após, de 10-14 semanas entre as aplicações. Tem
a vantagem de não apresentar níveis séricos supra nem subfisiológicos após sua administração. A TRT com essa forma de tratamento tem
ótimos resultados, clínicos e laboratoriais, assim como apresenta um

importante nível de segurança com o seu uso.2,6,8,19,37-49 (GR A)
Os implantes subcutâneos são administrados na forma de cilindros de 200 mg (quatro a seis implantes: 800-1200 mg) a cada 4-6
meses. Não promovem níveis séricos supra nem subfisiológicos de testosterona.18,49-53 (GR C)

Na Tabela 1, encontram-se as doses comumente usadas das diversas
formas de reposição de testosterona.
Via

Droga

Dose/intervalo

Oral

Undecanoato de testosterona

120-160 mg em várias
doses

Subcutânea – ImplanBuciclato de testosterona
tes*

800-1200 mg/4-6 meses

Transdérmica gel

Gel de testosterona hidroalcoólica

25-100 mg/dia

Transdérmica solução
alcoólica

Solução alcoólica de testosterona

30-120 mg/dia

Transdérmica adesivo*

Testosterona

2,5-10 mg/dia

Transmucosa – Bucal*

Testosterona

60 mg/dia

Intramuscular

Ésteres de testosterona

250 mg/2-4 semanas

Intramuscular

Cipionato de testosterona

200 mg/2-4 semanas

Intramuscular*

Enantato de testosterona

250 mg/2-4 semanas

Intramuscular*

Propionato de testosterona

50-100 mg/2-3 x por
semana

Intramuscular

Undecilato de testosterona

1.000 mg/10-14 semanas

*Produtos não disponíveis comercialmente no Brasil

FORMAS DE ESTIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO ENDÓGENA
Trata-se de uma opção para todos os pacientes com DAEM,
especialmente aqueles que desejam preservar a fertilidade, uma vez que
a testosterona exógena pode ter efeito deletério na espermatogênese.
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Poucos estudos avaliaram os efeitos da gonadotrofina coriônica humana em homens com DAEM, e os resultados terapêuticos são inconsistentes.54,55 (GR C)
O citrato de clomifeno (CC) é a droga mais comumente utilizada para estimular a produção endógena de testosterona. Este grupo de
medicamentos (clomifeno e enclomifeno) tem sido usado para tratar infertilidade masculina e DAEM. O CC é empregado em doses de 25 mg
a 50 mg por dia, estimulando a função hipofisária e testicular, elevando
os níveis séricos do hormônio, melhorando a relação testosterona/estradiol. Entretanto, os trabalhos encontrados na literatura têm baixo nível
de evidência – há a necessidade de estudos controlados e com maior
casuística.56-59 (GR C)

ACOMPANHAMENTO
A avaliação dos pacientes em TRT deve ser trimestral após o
início do tratamento e, depois, a cada 6-12 meses, com análise dos níveis séricos de TT, melhora clínica, antígeno prostático específico e toque retal, assim como o monitoramento das modificações do hematócrito. Os pacientes que apresentarem um hematócrito maior do que 54%
deverão diminuir a dosagem terapêutica, trocar a forma de tratamento
ou suspendê-la.2,6,8

RECOMENDAÇÕES
1.		 O objetivo da TRT é a melhora dos sintomas através do restabelecimento dos níveis séricos fisiológicos. (GR A)
2. 		 Existem várias alternativas terapêuticas seguras e eficazes, e a escolha deve ser individualizada. (GR D)
3. 		 A TRT não deve ser realizada com formas alquiladas de uso oral
(metiltestosterona e fluoximesterolona). (GR A)

4. 		 Homens com DAEM que desejam preservar a fertilidade devem
ser preferencialmente tratados com drogas que estimulem a produção endógena de testosterona. (GR A)
5. 		 Utilizar preparações de curta ação, ao invés de longa ação, quando se inicia o tratamento, pois dessa forma a terapia poderá ser
ajustada ou interrompida em caso de efeitos adversos indesejáveis. (GR B)
6. 		 A TRT é contraindicada em casos de câncer de mama masculina e
câncer de próstata clinicamente ativo. (GR A)
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RISCOS CARDIOVASCULARES
Com um número estimado de 17 milhões de mortes por ano
em todo o mundo, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal
causa de morte em países desenvolvidos.1 Os homens estão em maior
risco do que as mulheres em pré-menopausa, o que sugere uma possível
influência de hormônios sexuais nas DCV.2
Níveis endógenos de T dentro do intervalo da normalidade estão
associados com o menor risco de mortalidade.3

RELAÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA DE TESTOSTERONA E
RISCO CARDIOVASCULAR E MORTALIDADE
Existem diversas revisões sistemáticas e meta-análises sobre a
associação entre deficiência de T e mortalidade geral e cardiovascular.
Uma avaliação de 12 estudos observacionais sobre a associação entre
níveis de T e mortalidade geral e cardiovascular incluiu mais de 11
mil pacientes em cada frente de estudo. O acompanhamento durou em
média 9,7 anos e observou-se que a redução de T se associava com um
aumento de 35% e 25% de risco de mortalidade geral e cardiovascular,
respectivamente.4
Em meta-análise que incluiu 70 estudos sobre hipogonadismo
e mortalidade cardiovascular, observou-se que houve aumento da
mortalidade cardiovascular nos pacientes hipogonádicos. De maneira
relevante encontrou-se também uma relação entre níveis mais altos de
estradiol e risco cardiovascular.5
Em outra meta-análise, que incluiu 19 estudos prospectivos,
não se demonstrou um aumento de risco cardiovascular em pacientes
com T baixa nos homens com menos de 70 anos.6
Um estudo prospectivo acompanhou 794 homens por até 20
anos. Constatou-se que os pacientes com níveis de T total e biodisponível
no quartil mais baixo tiveram maior probabilidade de morrer: HR
1,40 (1,14-1,71). Essa probabilidade não se correlacionou com outros
fatores: idade, obesidade, estilo de vida, síndrome metabólica, diabetes
e presença de doença cardiovascular.7
No estudo EPIC-Norfolk, com 11.606 homens, encontrouse uma relação inversamente proporcional entre os níveis de T e a
mortalidade geral.8
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Desse modo, os estudos comprovaram a maior mortalidade geral em homens hipogonádicos.
Diversos estudos observacionais demonstraram associação entre níveis baixos de T e fatores de risco cardiovascular, como obesidade abdominal9,10, síndrome metabólica11,12, diabetes mellitus (DM) tipo
213,14, aumento de biomarcadores inflamatórios15-17e dislipidemia18-20.
É importante entender que o bloqueio androgênico para o
tratamento do câncer de próstata metastático não é igual ao Distúrbio
Androgênico do Envelhecimento Masculino. Os efeitos deletérios da
terapia de privação androgênica (TPA) em homens com câncer de próstata em risco cardiometabólico parecem estar bem estabelecidos.21
Em estudo populacional de 73.196 pacientes da base de dados
do SEER-Medicare, constatou-se que o uso de análogos GnRH aumentou a incidência de doença coronariana (RR 1,16), de Infarto Agudo do
Miocárdio (IAM) (RR 1,11) e de morte súbita ou arritmia ventricular
grave (RR 1,16). Este risco foi observado inclusive em pacientes com
tratamentos de apenas um a quatro meses de duração.22
É de grande importância observar que o bloqueio androgênico
total e a orquiectomia estão associados com o aumento de desenvolvimento de doença coronariana (RR 1,27 e 1,40, respectivamente), no
entanto esse aumento não foi observado quando se analisou o grupo de
pacientes que usaram somente antiandrogênicos.23
As controvérsias envolvendo TRT e risco cardiovascular surgiram após o aparecimento de alguns estudos. No entanto, os estudos
foram criticados por aspectos metodológicos controversos: exclusão
inadequada de pacientes, comparação desequilibrada e complexidade
incomum da análise estatística, entre outros. Um estudo retrospectivo
reportado por Vigen et al.24, com 8.709 pacientes do sexo masculino,
apresentou um risco aumentado de 29% de eventos cardiovasculares
em homens submetidos a TRT. Outro estudo de coorte usando um banco de dados de saúde (Truven Health MarketScan) sugeriu que o risco de infarto do miocárdio dobrou no prazo de 90 dias após o início
do tratamento com T.23 Devido à grande discrepância de resultados em
relação aos outros grandes estudos, estes estudos foram recentemente
revistos pela FDA (Food and Drug Administration), que concluiu que
“cada um dos estudos tinha limitações importantes, impedindo a capacidade de desenhar conclusões definitivas”.24-27
Estudos têm demonstrado que a TRT em homens com níveis
baixos de testosterona pode atuar positivamente nos seguintes aspectos:

INFLAMAÇÃO: reduz os níveis de proteína C-reativa e citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e IL-beta, com conhecido papel na formação da
placa de ateroma.28-30
LIPÍDEOS: mantém níveis estáveis ou ligeiramente mais baixos de colesterol total e LDL, além de não interferir ou aumentar ligeiramente os
níveis de HDL.31-36
SENSIBILIDADE À INSULINA: melhora a sensibilidade à insulina e reduz os
níveis plasmáticos.29,31,33
COMPOSIÇÃO CORPORAL: reduz a circunferência abdominal e o IMC, aumenta a massa corporal magra e a força muscular.37-39
FUNÇÃO CARDIOPULMONAR: melhora o pico máximo de consumo de oxigênio, a classe funcional e a aptidão física durante o teste de caminhada
de seis minutos.38-40
SENSIBILIDADE BARORREFLEXA: melhora significativamente a sensibilidade dos barorreceptores em homens de idade avançada com insuficiência
cardíaca.40
RIGIDEZ ARTERIAL: a rigidez arterial ocorre naturalmente com o
envelhecimento e é um fator de risco cardiovascular conhecido. Em um
estudo foi demonstrada melhora da rigidez arterial com a suplementação
com desidroepiandrosterona (DHEA).41
DOENÇA ARTERIAL CORONÁRIA: melhora o limiar da angina de peito e
potencialmente o risco de IAM42 e mortalidade associada em pacientes
com coronariopatias. Essas mudanças podem também contribuir para a
melhora da qualidade de vida, que também foi observada.43

RECOMENDAÇÕES
1.

Níveis baixos de testosterona constituem fator de risco para
morbidade e mortalidade cardiovascular em geral, especialmente
em pacientes idosos e com morbidade associada. (GR A)

2.

A TRT melhora os parâmetros de inflamação, o perfil metabólico
de risco, e diminui potencialmente o risco cardiovascular, sendo
segura em pacientes tanto sem cardiopatia prévia como com
cardiopatia tratada. (GR A)

3.

A TRT não aumenta o risco cardiovascular. (GR A)
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TERAPIA DE REPOSIÇÃO COM TESTOSTERONA
(TRT) E CÂNCER DE PRÓSTATA (CAP)
INTRODUÇÃO
A hipótese, vigente por várias décadas, que sugeria uma relação
direta entre testosterona sérica e câncer de próstata (CaP) começou a ser
questionada tendo em vista as publicações científicas epidemiológicas
e clínicas demonstrando que o CaP não obedece, necessariamente, a
uma concordância direta entre os níveis séricos de testosterona e o risco
etiológico ou de progressão da neoplasia.1-7

TESTOSTERONA ENDÓGENA E CÂNCER DE PRÓSTATA
Vários estudos na literatura demonstram uma relação inconsistente entre os níveis séricos de testosterona e o CaP. Em 1996, um
estudo8 demonstrou incidência similar de CaP entre 77 homens hipogonádicos, com PSA e toque prostático normais, e homens eugonádicos submetidos à biópsia prostática devido ao PSA elevado. Em uma
análise de 18 estudos longitudinais, envolvendo 3.886 homens com
CaP e 6.438 homens controle9, não se identificou uma relação entre os
níveis de androgênios endógenos, ou seus metabólitos, e o CaP. Paralelamente, na avaliação do grupo controle do Reduction by Dutasteride
of Prostate Cancer Events Trial10, foi demonstrado que o risco de CaP,
em biópsias realizadas aos dois e quatro anos do estudo, não estava
relacionado ao nível endógeno dos androgênios, ou seja, homens com
níveis mais elevados de testosterona demonstraram uma relação neutra
ou similar em termos de risco de CaP. Por outro lado, algumas publicações11-15 sugerem uma relação inversa, ou seja, um risco mais elevado,
ou doença potencialmente mais agressiva, associado a níveis mais baixos de testosterona sérica endógena.

TESTOSTERONA EXÓGENA E CÂNCER DE PRÓSTATA
Vários estudos16-21 na literatura, nas populações avaliadas, não
foram capazes de demonstrar que a terapia de reposição com testosterona (TRT) representou um risco maior de CaP. Especificamente, um estudo21 demonstrou que o risco de diagnóstico de CaP em populações em
TRT é de aproximadamente 1%, independentemente da forma farmacêutica empregada. Uma meta-análise de 19 estudos, controlados com
placebo, demonstrou que não houve aumento significativo do PSA, ou
da incidência de CaP, em homens submetidos à TRT ou placebo16. Em
outra revisão sistemática, de 11 estudos, também controlados com placebo17, não se observou maior incidência de CaP, ou doença mais agressiva, no grupo em TRT comparado com o grupo placebo. No estudo de
androgênios do Reino Unido18 foi observado que, em 1.365 homens,
com idade entre 28 e 87 anos (idade média de 55 anos) e que haviam
recebido TRT por um período de até 20 anos, a incidência de CaP foi
similar à da população geral. Em outro estudo19, avaliando 1.023 homens em TRT com seguimento médio de cinco anos, observou-se uma
incidência menor de CaP quando comparada com a das populações de
estudos clínicos americanos e europeus. Entretanto, o efeito da TRT a
longo prazo sobre o risco de CaP não está completamente definido.

TERAPIA DE REPOSIÇÃO COM TESTOSTERONA
EM HOMENS COM CÂNCER DE PRÓSTATA EM
VIGILÂNCIA ATIVA
Existem apenas quatro estudos publicados na literatura de homens com CaP não tratados e em TRT22-25. Em dois deles22,25, não houve
progressão do CaP. Em um deles24, os índices de progressão do CaP
foram semelhantes entre os homens com e sem TRT. E em outro estudo23, o autor refere que os níveis de PSA foram erráticos após a TRT.
Os principais dados desses estudos estão demonstrados no Quadro 1.
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Quadro 1: Estudos de pacientes com câncer de próstata em vigilância
ativa e em terapia de reposição com testosterona

Estudo

N

Seguimento
(meses)

Gleason
valor
(n casos)

PSA pré
TRT (ng/
dl)

PSA
pós TRT
(média)

T pré
TRT

T pós
TRT

Hacker
(24)

28

38,9

6 (22)
7 (6)

3,2

4,3

328
ng/dl

-

4B

Morales
(23)

7

-

6 (6)
8 (1)

5,6

-

259
ng/dl

-

4B

Morgentaler (22)

13

30,0

6 (12)
7 (1)

5,5

3,6

238
ng/dl

664,0
ng/dl

4B

Ory (25)

8

27,0

6 (8)

3,9

5,2

5,2
nmol/l

15,5
mol/l

4B

Nível de
evidência

Notas: N = número de pacientes do estudo; T = testosterona; TRT = terapia de reposição
com testosterona.

A experiência clínica com a TRT em homens em vigilância
ativa ainda é inicial e controversa e, portanto, cuidados especiais devem
ser tomados nesse grupo de pacientes.

TERAPIA DE REPOSIÇÃO COM TESTOSTERONA APÓS
PROSTATECTOMIA RADICAL (PR)
Desde o início do presente século, um número crescente de estudos17,25-35 vem demonstrando que indivíduos previamente tratados por
neoplasia de próstata e que eventualmente evoluíram para uma condição de deficiência de testosterona poderiam ser candidatos à TRT.
A maioria das séries publicadas na literatura consiste de pacientes com CaP selecionados, que apresentavam doença de baixo risco
ou, no máximo, intermediário25-34, não reportando nenhum caso de recorrência bioquímica em 358 casos em TRT. Por outro lado, algumas
séries25,27,29-33 incluíram pacientes com PSA indetectável, mas que apresentavam exames anatomopatológicos de doença de alto risco (margens cirúrgicas positivas, escore de Gleason > 7, invasão de vesículas
seminais, estágios clínicos maiores que pT2b ou mesmo linfonodos po-

sitivos na linfadenectomia). Neste grupo, 2 (0,5%) de 70 pacientes com
doenças de alto risco apresentaram recorrência bioquímica no curso da
TRT. Esses dados estão demonstrados no Quadro 2.

Quadro 2: Estudos de pacientes em terapia de reposição com testosterona após prostatectomia radical
Autores, ano,
referência

N

Desenho do
estudo

Seguimento,
mediana (variação)

Doença
de alto
risco

Casos de
recorrência
bioquímica

Nível de
evidência

Kaufman and
Graydon, 2004
(26)

7

Retrospectivo
Série de casos

NR, 1-12 anos

1

0

4B

Agarwal and
Oefelein, 2005
(27)

10

Prospectivo
Serie de casos

NR, 19meses,
9-29 meses

3

0

4B

Davilla et al.,
2008 (28)

14

Retrospectivo
Série de casos

12 meses/NR

0

0

4B

Nabulsi et al.,
2008(29)

22

Prospectivo
Série de casos

24±16meses,
14-30 meses

2

1*

4B

Khera et al.,
2009 (30)

57

Retrospectivo
Série de casos

12 meses/NR,
1-60 meses

4

0

4B

Sathyamoort et
al.,2010(31)

133

Prospectivo
série de casos

363 dias/ NR

21

0

4B

Matsushita et al.,
2012 (32)

71

Prospectivo
serie de casos

NR,235 meses,
206-281 meses

11

1#

4B

Patuszak et al.,
2013 (33)

92

Retrospectivo
serie de casos

NR/22.5
meses, 1-49.5
meses

28

0

4B

Ory et al., 2016
(25)

22

Corte prospectiva

41meses
(22-57meses)

8

0

4B

78

2 ( 0.5%)

Total

428

Notas: N = número de pacientes do estudo; NR: não reportado; *Doença de alto risco,
escore de Gleason: 8; #Doença de alto risco, pT3b, margens cirúrgicas positivas, 15
meses após TRT.

A crítica vinculada a esses estudos está no fato de que a maioria
é composta de uma série de casos, e nenhum placebo-controlado, o que
certamente traz no seu contexto uma série de limitações.
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TERAPIA DE REPOSIÇÃO COM TESTOSTERONA EM
PACIENTES COM CÂNCER DE PRÓSTATA TRATADOS
COM RADIOTERAPIA EXTERNA OU BRAQUITERAPIA
Existem poucos artigos referentes aos pacientes hipogonádicos
que, após a radioterapia externa ou a braquiterapia para o tratamento
do câncer de próstata, realizaram terapia de reposição com testosterona34-40. As características e os resultados desses estudos estão apresentados no Quadro 3.

Quadro 3: Estudos de pacientes em terapia de reposição com testosterona após radioterapia externa ou braquiterapia para tratamento de câncer
de próstata
Autores, ano,
referência
Sarosdy, 2007,
(34)

N
31

Seguimento
médio,
(variação)

Tratamento
do CaP

Evolução
do CaP

Nível de
evidência

5,0 anos
(1,5 a 9,0)

BqT

RB=0; PC=0; EtPSA=1 caso

4B

Morales et al.,
2009 (35)

5

14,5 meses
(6 a 27)

RxT

RB=0; PC=0; EtPSA= 1 caso

4B

Pastuszak et al.,
2013 (36)

13

29,7 meses
(2,3 a 67,3)

BqT ou RxT

RB=0; PC=0; EtPSA=1 caso

4B

Balbontin et al.,
2014 (37)

20

31 meses
(12 a 48)

BqT

RB=0; PC=0; EtPSA=0

4B

Pastuszak et al.,
2015 (38)

98

40,8 meses
(1,5 a 147,0)

BqT ou RxT

Elevação discreta do PSA
em CaP de alto risco; RB=6
casos

4B

Kaplan et al.,
2016 (39)

NR
AR

NR
AR

BqT ou RxT

Citada nos artigos
anteriores

4B

Notas: AR = artigo de revisão; BqT = braquiterapia; CaP = câncer de próstata; EtPSA
= elevação transitória do PSA; N = número de pacientes do estudo; NR = não relatado
o total; RxT = radioterapia externa; RB = recorrência bioquímica; PC = progressão do
câncer.

Nesses artigos, alguns aspectos devem ser citados por sua importância: a TRT somente pode ser iniciada após o PSA sérico atingir
o seu valor nadir35; os escores de Gleason variaram de 5 a 935-40;
em uma revisão de artigos publicados desde 1940 até 2015, concluiu-se que é necessário um monitoramento rigoroso desses pacientes39;
em outra revisão de artigos publicados desde 1994 até abril de 2016,

concluiu-se que as evidências sugerem que em homens hipogonádicos,
com história de CaP, a TRT é um tratamento opcional seguro e efetivo
quando o CaP não é de alto risco40.

RECOMENDAÇÕES
1.

Os níveis séricos endógenos de testosterona ou a TRT não estão
associados com o risco mais elevado de CaP, bem como o emprego de testosterona exógena – TRT – não está relacionado com
o aparecimento de CaP. (GRAU DE RECOMENDAÇÃO: B)

2.

Homens com CaP localizado, em vigilância ativa, podem
ser candidatos à TRT para o tratamento do hipogonadismo
sintomático, desde que com monitorização rigorosa, devido à
escassez de evidências científicas mais contundentes. (GRAU DE
RECOMENDAÇÃO: D)

3.

Em pacientes hipogonádicos sintomáticos com CaP localizado,
tratados por meio de cirurgia, radioterapia externa ou braquiterapia, a TRT pode ser segura quando esse câncer for de risco baixo
ou intermediário, sem sinais de recorrência bioquímica ou de progressão. Porém, se esse CaP localizado for de alto risco, mesmo
sem sinais de recorrência bioquímica ou de progressão, a TRT
deverá ser considerada não segura. (GRAU DE RECOMENDAÇÃO: C)

4.

Em pacientes hipogonádicos sintomáticos com CaP localizado,
quando submetidos à prostatectomia radical, a TRT somente poderá ser iniciada se o PSA sérico for indetectável ou, quando submetidos à radioterapia externa ou à braquiterapia, a TRT somente
poderá ser iniciada após o PSA sérico atingir o seu valor nadir
de forma estável. Esses pacientes necessitam de monitoramento
rigoroso para detectar precocemente a elevação sérica do PSA, a
recorrência bioquímica ou a progressão do câncer. (GRAU DE
RECOMENDAÇÃO: C)

5.

O intervalo seguro, entre o final do tratamento do CaP localizado
e o início da TRT, ainda não foi estabelecido com base nos estudos
científicos até o presente momento. (GRAU DE RECOMENDAÇÃO: C)

6.

Não existem evidências científicas para recomendar a TRT em
pacientes com CaP disseminado.
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