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Prezado Associado, 

O papel da SBU transcende a esfera da 

educação continuada, influenciando nossas 

condutas e a relação médico-paciente. O avan-

ço do conhecimento urológico ocorre de forma 

muito rápida e nos impõe uma atualização cons-

tante; além de uma análise criteriosa da literatura 

internacional.

A escolha da conduta e a informação aos nos-

sos pacientes devem ser prioridade absoluta na 

nossa prática diária. As nossas diretrizes neces-

sitavam de uma atualização para se adequar ao 

contexto atual do trabalho urológico.

A diretoria da SBU, preocupada com esta la-

cuna, organizou por meio da Escola Superior de 

Urologia, em sintonia com todos os departamen-

tos, este importante trabalho, que irá beneficiar to-

dos os urologistas brasileiros. 

Agradecemos o esforço de todos os envolvi-

dos neste projeto, em especial, os doutores Ar-

chimedes Nardozza Jr. e José Carlos Truzzi, que 

coordenaram os trabalhos.

Aguinaldo Nardi

Presidente SBU
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SEXUALIDADE HUMANA 11

Introdução

Projeto Recomendações

O Projeto Recomendações SBU 2012 foi elaborado pelos 
Departamentos da Sociedade Brasileira de Urologia e seguiu o 
padrão do Projeto Diretrizes, uma iniciativa conjunta da Asso-
ciação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, 
que tem por objetivo conciliar informações da área médica a 
fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a toma-
da de decisão do médico.

As informações contidas neste projeto devem ser submetidas 
à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser 
seguida, frente à realidade e ao estado clínico de cada paciente. 

Metodologia empregada na elaboração
Diversas orientações para elaboração de diretrizes são encon-

tradas na rede da Internet, mostrando pequena variação metodo-
lógica na dependência do país de origem. A metodologia selecio-
nada no presente projeto buscou a padronização de texto objetivo 
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RECOMENDAÇÕES SBU12

e afirmativo sobre procedimentos diagnósticos, terapêuticos e pre-
ventivos, recomendando ou contraindicando condutas, ou ainda 
apontando a inexistência de informações científicas que permitam 
a recomendação ou a contraindicação. As referências bibliográ-
ficas são citadas numericamente por ordem de entrada no texto, 
seguidas do grau de recomendação A, B, C ou D. A classificação 
do grau de recomendação, que corresponde à força de evidência 
científica do trabalho, foi fundamentada nos centros de medicina-
-baseada-em-evidências do “National Health Service” da Grã-
-Bretanha e do Ministério da Saúde de Portugal.

Todos os graus de recomendação, incluindo-se o “D”, são ba-
seados em evidência científica. As diferenças entre o A, B, C e D 
devem-se exclusivamente ao desenho empregado na geração da 
evidência.

A correspondência entre o grau de recomendação e a força de 
evidência científica é descrita em detalhes na Tabela 1 e está resu-
mida a seguir:

A - Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência;

B - Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência;

C - Relatos de casos estudos não controlados;

D - Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estu-
dos fisiológicos ou modelos animais.

A utilização do grau de recomendação associado à citação 
bibliográfica no texto tem como objetivos principais: conferir 
transparência à procedência das informações, estimular a busca de 
evidência científica de maior força, introduzir uma forma didática 
e simples de auxiliar a avaliação crítica do leitor, que arca com a 
responsabilidade da decisão frente ao paciente que orienta.
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SEXUALIDADE HUMANA 13

Diagnóstico clínico e laboratorial
O diagnóstico do Distúrbio Androgênico do Envelhecimento 

Masculino (DAEM) ou hipogonadismo de início tardio está fun-
damentado na presença de sintomas clínicos associados à redução 
dos níveis plasmáticos de testosterona. As manifestações clínicas 
do DAEM são inespecíficas e comuns a diversas outras situações 
médicas, tornando a dosagem da testosterona sérica um instru-
mento indispensável para a confirmação do diagnóstico.1,2 (B)

O DAEM tem um início insidioso e sua progressão é bastante 
lenta. O quadro clínico pode ser bastante rico  e caracterizar-se por 
alterações da sexualidade envolvendo a libido, ereção, orgasmo e 
ejaculação; mudanças no humor, do padrão do sono, depressão, al-
terações cognitivas, diminuição e atrofia da massa muscular, fadiga 
e aumento da gordura visceral.3

Não necessariamente todos os pacientes com DAEM apre-

Capítulo 1

Diagnóstico e 
tratamento do DAEM
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RECOMENDAÇÕES SBU14

sentarão esses sintomas na íntegra. Muitas dessas características 
clínicas que acompanham o envelhecimento masculino são ines-
pecíficas e podem ter origem multifatorial.

Existem questionários para avaliação clínica do DAEM, entre-
tanto, sua utilidade é questionável do ponto de vista prático.4,5,6 (C)

Os valores normais de testosterona variam de acordo com 
a metodologia empregada pelos laboratórios, e a definição bio-
química de hipotestosteronemia em homens idosos ainda não 
está claramente estabelecida. A utilização de diferentes técni-
cas resulta em faixas de normalidade bastante variáveis (tabela 
1). Esses diferentes métodos de avaliação não levam em con-
sideração outros parâmetros que podem determinar variações 
nos níveis séricos do hormônio como faixa etária, grupo étnico, 
índice de massa corpórea e outros.

Homens adultos com níveis de testosterona total superiores 
a 320 ng/dl (ou 11,1 nmol/l) são considerados eugonádicos, e 
aqueles com dosagens inferiores a 200 ng/dl (ou 6,9 nmol/l) 
são catalogados como hipogonádicos. A faixa compreendida 
entre 200 e 320 ng/dl (ou 6,9 a 11,1 nmol/l) é ainda motivo de 
grande controvérsia.7 (C)

Para se estabelecer o diagnóstico de DAEM, a dosagem sub-
normal de testosterona deve ser confirmada por meio de uma 
segunda dosagem. Como a hiperprolactinemia pode levar a uma 
baixa de testosterona, a dosagem da prolactina deve ser realizada 
para afastar este diagnóstico.8,9(A)

Apesar da baixa de testosterona, muitos homens idosos têm 
níveis normais de hormônio luteinizante (LH), e sua dosagem não 
é requerida para o diagnóstico do DAEM.10 (B)

O método de escolha para o diagnóstico laboratorial do 
DAEM é a dosagem da testosterona total pela técnica de radioi-
munoensaio em 2 amostras distintas, colhidas no período matinal. 
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SEXUALIDADE HUMANA 15

Quando houver dúvida no diagnóstico laboratorial de hipogona-
dismo pela dosagem da testosterona total, recomenda-se utilizar 
a medida da testosterona livre calculada a partir das dosagens dos 
valores do SHBG e da albumina.11,12,13 (A) 

O método de dosagem de testosterona livre por radioimuno-
ensaio, amplamente utilizado pelos laboratórios clínicos, não for-
nece resultado preciso, não sendo recomendado. A dosagem da 
testosterona livre pelos métodos de diálise de equilíbrio ou por ul-
tracentrifugação tem alta confiabilidade, porém são técnicas com-
plexas e estão disponíveis apenas em laboratórios de referência ou 
em centros de pesquisa. 

Tanto a testosterona livre como a biodisponível podem ser cal-
culadas tendo 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 técnicas de diálise e ultracentrifugação.13 

As alternativas para a avaliação dos níveis de testosterona estão 
descritas na tabela abaixo.

Método Valores normais
Eletroquimioluminométrico 240-820 ng/dl

Imunoensaio competitivo por 
quimioluninescência 300-1000 ng/dl

Radioimunoensaio 280-1100 ng/dl

Tabela 1

Conversão: Testosterona Total ng/dl x 0,0347 = Testosterona Total nmol/L 
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RECOMENDAÇÕES SBU16

Tratamento
A forma ideal de reposição de testosterona deve contemplar 

características de segurança, conveniência, liberação adequada da 
substância com princípio ativo, flexibilidade de doses, eficácia em 
normalizar os níveis séricos fisiológicos da testosterona e dos seus 
metabólitos (estradiol e dihidrotestosterona) e ser viável do ponto 
de vista do custo e benefício. Outras características adicionais in-
cluiriam a ausência de hepatotoxicidade, aplicação fácil e tolerável, 
respeitando a privacidade do paciente14.

De uma maneira geral, a terapia de reposição hormonal pode 
ser dividida em:

a) terapias de substituição nas quais a testosterona exógena é 
fornecida ao indivíduo;

b) terapias que estimulem a produção endógena da testosterona.

A) Formas de substituição hormonal

A reposição de testosterona é indicada quando a presença de 
sintomas sugestivos de DAEM for acompanhada de níveis sub-
normais desse hormônio14 (C). As formas de tratamento com tes-
tosterona diferem em vários aspectos, incluindo perfil de seguran-
ça, via de administração, dosagem e intervalo de uso. O objetivo 
da reposição hormonal é restabelecer os níveis séricos fisiológicos 
da testosterona. 

A terapia de reposição de testosterona pode ser feita através 
das vias oral,  transdérmica, injetável ou bucal.

Todas as preparações comercialmente disponíveis da testoste-
rona, com exceção dos derivados 17 alfa-alquilados, são eficazes e 
seguras.15 (A)
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1) Orais

As formas alquiladas de uso oral (metiltestosterona e fluoxi-
mesterolona) revelaram índices inaceitáveis de hepatotoxicidade, 
inclusive com a indução de neoplasias hepáticas, o que motivou 
terem sido proscritas das opções terapêuticas do DAEM.15 

O undecilato de testosterona, que é absorvido preferencial-
mente pelo sistema linfático e metabolizado em testosterona, é 
uma opção para reposição oral. Sua utilização tem uso limitado 
devido à necessidade de várias tomadas diárias e à alta variabi-
lidade de absorção. Deve ser utilizado após as refeições devido 
à sua lipossolubilidade.  

2) Transdérmicas

As formas transdérmicas de reposição de testosterona – gel e 
adesivos - são as que mais se assemelham à fisiológica. A testos-
terona, na forma de gel hidroalcoólico a 1%, deve ser aplicada na 
pele limpa e seca dos ombros, braços e/ou abdômen, liberando o 
hormônio de forma contínua por 24 horas, sendo aproximada-
mente 10% da dose absorvida para a circulação sistêmica.

Recomenda-se que o paciente lave as mãos após a aplicação 
evitando o contato direto com outras pessoas. Aguardar de 5 a 6 
horas após a aplicação para tomar banho ou nadar. Recomenda-se 
o início do tratamento com 5g de gel testosterona a 1% aplicado 
uma vez ao dia.16

Os adesivos têm apresentação de 5 e 10 mg de testosterona, 
sendo que a concentração sérica máxima é obtida em 2 a 4 horas 
da administração. São aplicados na pele seca e limpa: das costas, 
abdômen, coxas, braço e escroto. Podem induzir irritação na pele e, 
em alguns locais, serem de difícil fixação.17
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3) Injetáveis

Essas formas de reposição hormonal incluem o uso intramus-
cular e os implantes.3 

As formulações intramusculares de testosterona podem ser 
de curta ação (cipionato, o enantato, o propionato e associação de 
ésteres de testosterona) ou as de longa ação (undecilato). As de 
curta ação devem ser administradas a cada duas a quatro semanas, 
em dosagens que variam de 50 a 250 mg. Têm a desvantagem de 
produzirem níveis supra e subfisiológicos da testosterona sérica.

O undecilato de testosterona está disponível em ampolas de 
1.000 mg em 4 ml de solução oleosa. Recomenda-se o intervalo 
de 6 semanas entre a primeira e a segunda injeção e, após, de 10-14 
semanas entre administrações. Tem a vantagem de não apresentar 
níveis séricos supra ou subfisiológicos após sua administração. 

Os implantes subcutâneos são administrados na forma de ci-
lindros de 200 mg (4 a 6 implantes: 800-1200 mg) a cada 4-6 
meses. Não promovem níveis séricos supra ou subfisiológicos de 
testosterona

4) Bucal

A forma bucal é apresentada através de um comprimido mu-
coadesivo, contendo 30 mg de testosterona biodegradável de alta 
solubilidade. Idealizado para evitar o metabolismo de primeira 
passagem hepático, esse sistema promove liberação controlada e 
sustentada de testosterona, devendo ser aplicado na gengiva duas 
vezes ao dia, logo acima do dente incisivo, alternando-se o lado.18 

Na Tabela 2 encontram-se as doses comumente usadas das di-
versas formas de reposição de testosterona.
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Via Droga Dose/intervalo

Oral Undecilato de 
testosterona

120-160 mg em 
várias doses diárias

Subcutânea – 
Implantes*

Buciclato de 
testosterona 1.200 mg/4-6 meses

Transdérmica – Gel* Gel de testosterona 
hidroalcoólica 5-10 mg/dia

Transdérmica 
Adesivo* Testosterona 2,5-5 mg/dia

Transmucosa – Bucal* Testosterona Testosterona

Intramuscular Ésteres de testosterona 50-250/mg 2 a 
4 semanas

Intramuscular Cipionato de 
testosterona

50-400 mg/ 
2 - 4 semanas

Intramuscular* Enantato de 
testosterona

50-400 mg/ 
2 - 4 semanas

Intramuscular* Propionato de 
testosterona 25-50 mg/2-3 x semana

Intramuscular Undecilato de 
testosterona 1.000 mg/3 meses

Tabela 2 – Posologia de cada forma de reposição de tes-
tosterona

* Produtos não disponíveis comercialmente no Brasil.

B) Formas de estimulação da produção de testosterona 
endógena

A reposição hormonal com testosterona é a principal maneira 
de se tratar o hipogonadismo nos homens com DAEM. Naqueles 
pacientes que desejam preservar a fertilidade, a reposição hormo-
nal torna-se um tópico mais complexo haja vista que a testosterona 
exógena pode ter efeito deletério na espermatogênese. Poucos es-
tudos avaliaram os efeitos da gonadotrofina coriônica humana em 
homens com hipogonadismo relacionado ao envelhecimento, e os 
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resultados terapêuticos são inconsistentes. O citrato de clomifeno 
é a droga mais comumente utilizada para estimular a produção en-
dógena de testosterona19 (B). Utilizado em doses de 25 a 50 mg 
por dia, estimula a função hipofisária e testicular, elevando os níveis 
séricos do hormônio, melhorando a relação testosterona/estradiol. 

Outras formas
SARM (Selective Androgen Receptor Modulators): substân-

cias não esteroidais cuja função é estimular especificamente recep-
tores androgênicos em tecidos específicos, evitando dessa forma 
os potenciais efeitos colaterais associados ao uso de esteroides 20. 

MENT (7 alfa-metil-nortestosterona): potente andrógeno 
sintético resistente à ação da 5-alfaredutase que propicia efei-
tos semelhantes aos obtidos pela administração endógena de 
testosterona21.

Recomendações
O diagnóstico do DAEM está fundamentado na presença de 

sintomas clínicos e laboratoriais. 

O diagnóstico laboratorial de DAEM deve ser confirmado 
após duas dosagens de testosterona total.

A TRT é indicada quando a presença de sintomas sugestivos 
de DAEM for acompanhada de níveis subnormais desse hormônio.

A TRT não deve ser realizada com as formas alquiladas de uso 
oral (metiltestosterona e fluoximesterolona).

Homens com DAEM que desejam preservar a fertilidade de-
vem ser preferencialmente tratados com drogas que estimulem a 
produção endógena de testosterona.

Livro Sexualidade Humana.indd   20 01/09/2012   21:51:19



SEXUALIDADE HUMANA 21

Referências
1.  Hall SA, Esche GR, Araujo AB, et al. Correlates of low testosterone and sympto-

matic androgen deficiency in a population-based sample. J Clin Endocrinol Metab 
2008 Oct;93(10):3870-7.

2.  Wang C, Catlin DH, Demers LM, et al. Measurement of total serum testosterone 
in adult men: comparison of current laboratory methods versus liquid chromatogra-
phy-tandem mass spectrometry. J Clin Endocrinol Metab 2004 Feb;89(2):534-43

3. Buvat J, Shabsigh R, Guay A, Gooren L, Torres LO, Meuleman E. Hormones me-
tabolism, aging, and mens health. In Standard Practice in Sexual Medicine, Porst H. 
and Buvat J. Editors, Blackwell Publishing 2006;225-86 

4.  Morley JE, Charlton E, Patrick P, et al. Validation of a screening questionnaire for 
androgen deficiency in aging males. Metabolism 2000 Sep:49(9):1239-42.

5.  Moore C, Huebler D, Zimmerman T, et al.The Aging Males’ Symptoms sca-
le (AMS) as outcome measure for treatment of androgen deficiency. Eur Urol 
2004 Jul;46(1):80-7.

6.  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 Dec;53(6):703-11.

7.  Rosner W, Vesper H. Toward excellence in testosterone testing: a consensus state-
ment. J Clin Endocrinol Metab 2010 Oct;95(10):4542-8.

8.  Wu FC, Tajar A, Beynon JM, et al. Identification of late-onset hypogonadism in 
middle-aged and elderly men. N Engl J Med 2010 Jul 8;363(2):123-35.

9.  Vesper HW,Bhasin S, Wang C, et al. Interlaboratory comparison study of serum 
total testosterone [corrected] measurements performed by mass spectrometry me-
thods. Steroids 2009 Jun;74(6):498-503.

10.  Bhasin S,Pencina M, Jasuja GK, et al. Reference ranges for testosterone in men ge-
nerated using liquid chromatography tandem mass spectrometry in a community-
-based sample of healthy nonobese young men in the Framingham Heart Study 
and applied to three geographically distinct cohorts. J Clin Endocrinol Metab 2011 
Aug;96(8):2430-9. 

11. Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, Matsumoto AM, Snyder PJ, Swerdloff RS, 
Montorsi VM. Testosterone therapy in adult men with androgen deficiency syn-
dromes: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 
2006;91:1995-2010

12. Rosner W, Auchus RJ, Azziz R, Sluss PM, Raff H. Utility, limitations and pitfalls in 
measuring testosterone: An Endocrine Society Position Statement. J Clin Endocri-
nol Metab. 2007;92:405-13. 

Livro Sexualidade Humana.indd   21 01/09/2012   21:51:19



RECOMENDAÇÕES SBU22

13. Vermeulen A, Verdonck L, KaufmanJM. A critical evaluation of simple me-
thods for the estimation of free testosterone in serum. J Clin Endocrinol 
Metab 1999; 85:3666-72

14. Liverman CT, Blazer DG. Testosterone and aging: clinical research directions. Ins-
titute of Medicine. Washington: National Academies Press;2004.

15.  Gooren LJ, Buncil MC: Androgen Replacement Therapy: Presente and Future. 
Drugs 2004;64:1861-1891.

16. Lakshaman KM, Bassaria S. Safety and efficacy of testosterone gel in the treatment 
of male hypogonadism. Clin Interv Aging 2009;4:397-412.

17.  Swerdloff RS, Wang C. Transdermal androgens: pharmacology and applicability to 
hypogonadal elderly men. J Endocrinol Invest 2005;28(3 Suppl):112-6.

18. Wang C, Swerdloff R, Kipnes M, et al. New testosterone buccal system (Striant) 
delivers physiological testosterone levels: pharmacokinetics study in hypogonadal 
men. J Clin Endocrinol Metab 2004 Aug;89(8):3821-9.

19. Shabsigh A, Kang Y, Shabsigh R, Gonzalez M, Liberson G, Fich H et al. Clo-
mifene citrate effects on testosterone/estrogen ratio in male hypogonadism. J 
Sex Med 2005;2:716-21

20.  Bhasin S, Jasuja R. Selective androgen receptor modulators as function promoting 
therapies. Curr Opin Clin Nutr Metab Care.2009;12:232-40

21. Anderson RA, Wallace AM, Sattar N, Kumar N, Sundaram K. Evidence for tissue 
selective of the syntetic androgen 7alpha-methyl-19-nortestosterone in hypogona-
dal men. J Clin Endrocrinol Metab, 2003;88:2784-93 

Livro Sexualidade Humana.indd   22 01/09/2012   21:51:19



SEXUALIDADE HUMANA 23

Ainda persiste relutância em oferecer terapia de reposição hor-
monal, especialmente em homens idosos, devido ao potencial risco 
de complicações, principalmente as relacionadas à próstata e mama. 
A literatura sobre terapia de reposição de testosterona (TRT) em 
homens com DAEM carece de estudos de longo prazo1. 

Riscos Cardiovasculares: 

A TRT não está relacionada ao desenvolvimento de eventos 
cardiovasculares2,3. Uma metanálise de 13 estudos randomizados e 
controlados com placebo mostrou que a taxa de eventos cardiovas-
culares não foi significativamente diferente entre os homens que 
receberam placebo ou testosterona3. (A)

No entanto, cuidados devem ser observados em homens com 
doenças cardiovasculares pré-existentes, visto que um aumento do 
hematócrito é um evento colateral frequente na TRT. Pacientes 
com eritrocitose devem ter a TRT reavaliada (ajuste de dose, mu-

Capítulo 2

Riscos da Terapia de 
Reposição de Testosterona
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dança da formulação, flebotomia ou descontinuação) até restabe-
lecimento dos níveis de normalidade. Recomenda-se a avaliação 
periódica do hematócrito e hemoglobina4. (C)

Apneia do sono: Não existem evidências consistentes de que 
a TRT desencadeie ou piore a apneia do sono5. (C)

Infertilidade: Homens com indicação de TRT devem ser in-
formados de que essa terapia pode suprimir temporariamente ou 
definitivamente a espermatogênese.6

Efeitos sobre a Próstata: Estudo randomizado e controlado 
avaliando os efeitos da TRT em homens hipogonádicos não de-
monstrou aumento ou aparecimento de sintomas relacionados à 
hiperplasia prostática7 (A). Um recente estudo de revisão sistemá-
tica confirmou que a TRT não tem uma correlação comprovada 
com PSA, volume da próstata, HPB e LUTS.8

Estudos randomizados controlados com placebo reforçam a 
hipótese de que a TRT não provoca mudanças na histologia pros-
tática, não ocorrendo aumento da DHT e da testosterona intra-
prostática9, 10. Apesar de não existirem trabalhos com seguimento 
de longo prazo, estudos recentes mostram que a TRT não aumen-
ta o risco de câncer de próstata9,11. Mantém-se a recomendação 
da dosagem do PSA e toque prostático antes e durante a TRT. 
Alterações significativas do PSA e toque prostático suspeito são 
indicativos para a realização de biópsia. (A) 

A relação entre testosterona e indução do câncer de próstata 
é hoje motivo de grande controvérsia. A TRT está contraindi-
cada em homens com câncer de próstata até que novas evidên-
cias demonstrem o contrário. (C)

Outra controvérsia refere-se a TRT em homens tratados para 
câncer de próstata e sem evidência de doença clínica. Evidências 
recentes têm demonstrado que a TRT poderia ser indicada para 
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pacientes submetidos à prostatectomia radical, radioterapia, bra-
quiterapia e ou mesmo pacientes em vigilância ativa.12,13,14,15 (C). 
Ainda não está claramente definido quando poderia se iniciar a 
TRT para pacientes deste grupo.

Mama: A ginecomastia é infrequente e geralmente reversível. 
Ocorre pela aromatização da testosterona em estradiol nos tecidos 
periféricos, e isso pode ser deletéria em homens com neoplasia 
de mama não tratada. O câncer de mama ocorre raramente, com 
uma incidência menor de 1% de todos os casos de neoplasia no 
homem16. A associação entre TRT e o aparecimento do câncer 
não tem evidência científica comprovada17, porém a TRT conti-
nua sendo contraindicada em homens com câncer de mama18(C).

Recomendações
A TRT não está relacionada ao desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares.

Em homens sob TRT, recomenda-se a avaliação periódica do 
hematócrito e hemoglobina.

Homens com indicação de TRT devem ser informados que 
essa terapia pode suprimir temporariamente ou definitivamente a 
espermatogênese.

A dosagem do PSA e toque prostático devem ser realizados 
antes e durante a TRT.

Alterações significativas do PSA e toque prostático suspeito 
são indicativos para a realização de biópsia.

A TRT está contraindicada em homens com câncer de prósta-
ta até que novas evidências demonstrem o contrário.
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