
Reposição hormonal também é coisa de homem

Ondas de calor, suor intenso, sensação repentina de frio, náusea, palpitações, 
irritabilidade, mudanças de humor. Os sintomas são de uma mulher na menopausa. 
Mas na verdade as vítimas são homens com mais de 40 anos em uma crise 
provocada por baixa de hormônios. Poucas pessoas sabem, mas muitos deles 
também precisam fazer reposição hormonal ou sofrerão os males do distúrbio 
androgênico do envelhecimento masculino (DAEM).

Entre 30 e 40 anos, os homens começam a ter uma perda de aproximadamente 1% 
da testosterona por ano, além do aumento da proteína SHBG, que inativa o 
hormônio masculino. A baixa leva muitos a apresentarem queixas. Os sintomas do 
DAEM aparecem em 8% dos homens de 40 a 49 anos, 12% dos entre 50 e 59 anos, 
19% daqueles na faixa dos 60, 26% nos de 70 a 79 e 40% dos acima de 80 anos.

- Quando o paciente vai ao consultório fazer um check up prostático, é essencial que 
o médico pergunte se ele está com perda de pêlos do corpo, diminuição da massa 
muscular, insônia e ansiedade. O sintoma que mais incomoda é baixa de libido e 
dificuldade de ereção - explica o urologista Charles Rosenblatt, do hospital Albert 
Einstein. - A maioria não conhece o distúrbio e o confunde com outras condições.

Outros sintomas incluem tendência à anemia e à osteoporose, pele ressecada, 
dificuldade de concentração e raciocínio lento. O mal é detectado com uma dosagem 
sanguínea da testosterona. Se estiver em baixa e ele não tiver câncer, recomenda-
se começar a reposição hormonal imediatamente.

- O tumor se alimenta de testosterona, por isso o paciente não pode tomar a 
medicação. Quem tem histórico de câncer na família tem de ser acompanhado mais 
de perto - acrescenta Rosenblatt.

Para os pacientes com câncer, é indicada a ingestão de remédios fitoterápicos a 
base de extratos vegetais com a função dos hormônios.

Injeção

Hoje em dia a reposição costuma ser feita com o medicamente undecilato de 
testosterona, uma injeção com ação de 90 dias. Inicialmente o paciente toma uma 
aplicação trimestral por um ano e é avaliada a necessidade de continuar. Mas a 
maioria segue com a reposição por toda a vida, fazendo exames periodicamente.

O tratamento também pode ser com um gel transdérmico, aplicado localmente todo 
dia. Sua eficácia é controlada por exames periódicos. A pessoa apresenta uma 
melhora significativa depois de três ou quatro semanas. Há ainda uma injeção 
tomada duas vezes por mês, mas segundo os médicos, a ação tem um pico e depois 
cai. As medicações via oral também não são recomendadas, porque prejudicam o 
fígado.

Estudos revelam que homens com fatores de risco, como doenças cardiovasculares 
e diabetes, têm três vezes mais chances de manifestar a deficiência do hormônio. 
Quem tem vida sedentária, muita gordura abdominal, fuma, bebe e é hipertenso 
também corre risco maior de ter DAEM. Carlos Augusto Bittencourt, 81 anos, fez a 
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reposição há alguns meses por ser diabético.

- Como já estou com muita idade, meu médico achou que eu devia fazer a 
complementação - explica Bittencourt. - Mas também procuro ter vida ativa, faço 
esporte, me alimento e durmo bem.

Antônio Pereira Bueno, urologista do Hospital Badim/Rede DOr, explica que a 
testosterona é produzida a partir da idade fetal e é relacionada ao desenvolvimento 
dos caracteres sexuais secundários, como voz grossa e pêlos, e ao sistema 
reprodutivo. Da produção, 95% ocorre nos testículos e 5% nas glândulas acima dos 
rins.

Segundo o médico, o homem não tem andropausa, como muitos acreditam. O termo 
é incorreto porque eles são férteis até a morte, diferente das mulheres, que não 
podem procriar na menopausa. O homem tem apenas menor produção de 
testosterona, enquanto a mulher pára de produzir estrogênio.

- Na pré-história o homem não devia ter filhos com idade avançada porque era difícil 
defendê-los e arrumar comida pra família. Assim, como para mulher houve a 
menopausa, o homem sofreu a redução da fertilidade - justifica Bueno.

Em alguns homens, a diminuição da testosterona é maior e os sintomas aparecem 
com mais intensidade. Correm mais riscos os homens com algum grau de atrofia 
testicular, como uma inflamação no testículo que causa fibrose e diminui a massa 
testicular produtora de testosterona. A atrofia também pode acontecer quando a 
pessoa nasce com o testículo fora do local apropriado e faz uma cirurgia reparatória.

 
Fonte: Jornal do Brasil - R
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Testosterona na medida

   Especialistas revelam quando repor a testosterona
A queda hormonal também é um problema masculino, conhecido como andropausa, e 
que pode causar desde ganho de peso até disfunção erétil e depressão após os 40 anos. 
Repor o hormônio masculino é a solução para alguns casos

POR ADRIANO CATOZZI

Os calores e as alterações hormonais na mulher madura são amplamente discutidos e 
abordados - todo mundo conhece. Mas, do equivalente masculino, chamado 
popularmente de andropausa, pouco se ouve falar. E isso é também culpa do próprio 
homem, que muitas vezes guarda para si os sintomas, em vez de buscar ajuda médica. 
A verdade é que o Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino (DAEM) ou 
Hipogonadismo Masculino Tardio (estes, sim, os nomes corretos dessa diminuição dos 
níveis do hormônio masculino - a testosterona - que ocorre nesta fase) guarda 
semelhanças, mas também muitas diferenças em relação à menopausa. E o mais 
importante: é facilmente passível de tratamento e solução. Basta que os'machões' criem 
coragem para procurar ajuda especializada.

Por se tratar de um distúrbio hormonal, é natural que os homens recorram a um 
endocrinologista. Mas, como eles só começam a se preocupar quando o problema 
começa a atingir a esfera sexual (principalmente baixa da libido e dificuldades de ereção, 
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diminuindo seu desempenho sexual), é mais comum que acabem procurando pelo 
urologista, o que também não é errado.

"Este tipo de manifestação gera no paciente uma preocupação maior do que com outras 
reações. E, como a masculinidade sempre esteve ligada ao perfeito desempenho sexual, 
essas alterações podem desencadear processos psicológicos de perda da autoestima até 
quadros depressivos", revela o urologista Geraldo Garcia, presidente do Departamento 
de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia.

O fato é que vários outros sintomas estão diretamente relacionados à queda de 
testosterona no organismo e não devem ser desprezados: redução da massa muscular, 
aumento do percentual de gordura corporal (principalmente a abdominal), diminuição da 
força física e maior risco de osteoporose, para citar alguns aspectos físicos; e depressão, 
irritabilidade, cansaço, desânimo, distúrbios do sono e até comprometimento da 
memória e raciocínio, entre os comportamentais.

"Esse quadro predispõe ao desenvolvimento da síndrome metabólica, um conjunto de 
fatores de risco para as doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial e 
aumento do colesterol", adverte a médica endocrinologista Ruth Clapauch, diretora da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Uma prevalência que, nos Estados 
Unidos, atinge até 44% dos homens entre 60 e 69 anos. Segundo a médica, quem 
apresenta a síndrome metabólica tem, por exemplo, um risco cinco vezes maior de 
desenvolver diabetes em relação a quem não tem.

Reposição hormonal e câncer

Os efeitos da reposição de testosterona sobre a próstata 
mereceram a atenção dos pesquisadores, por um temor da 

população de que pudesse propiciar o aparecimento de câncer. 
Temor injustificado, segundo Ernani Rhoden, professor da 

Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre e autor de um 
trabalho sobre o assunto publicado noNew England Journal of  
Medicine. "É improvável que a testosterona, por si só, esteja 

relacionada a maior incidência de câncer de próstata", afirma o 
urologista. De fato, a literatura científica atual mostra isso. O 

artigo do professor Ernani comparou 25 estudos desenvolvidos 
por várias universidades internacionais sobre a relação entre os 
níveis de testosterona e o câncer de próstata, representando um 

universo de mais de dois mil homens. A conclusão foi de que 
não houve maior incidência da doença nos pacientes tratados 
com o hormônio, se comparados àqueles que não se trataram. 
Apenas 1% daqueles submetidos à reposição desenvolveu a 

doença, cujo índice é muito semelhante ao encontrado na 
população masculina em geral.

A Sociedade Brasileira de Urologia estima que de 10% a 20% dos homens com mais de 
50 anos apresentem queda da produção de testosterona, sendo que a diminuição média 
do hormônio seja de 1% ao ano, a partir dos 30 anos de idade. Assim, um em cada oito 
homens na faixa dos 50 anos - e um terço daqueles com mais de 60 - apresentam níveis 
baixos de testosterona no sangue. Não há dados oficiais de sua incidência no Brasil, mas 
nos Estados Unidos essa condição atinge de dois a quatro milhões de homens, números 
que devem aumentar com o envelhecimento da população.

Clinica de Urologia Dr. Charles Rosenblatt
 Av. Albert Einstein 627, 12. andar, sala 1204-b, São Paulo – SP.  Tel.:(11) 3747-3204 

http://www.urologiarosenblatt.com.br/


Quando procurar tratamento

Não existe uma idade certa para o homem buscar ajuda médica. De acordo com o 
consenso da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) sobre o Distúrbio Androgênico do 
Envelhecimento Masculino (DAEM), o diagnóstico correto parte da presença de alguns 
sinais para que sejam indicados exames laboratoriais - e isso pode ser considerado já a 
partir dos 30 anos. "O diagnóstico deve estar alicerçado na constatação de níveis 
laboratoriais de testosterona inferiores à normalidade, além de sintomas característicos 
do problema", explica o urologista Geraldo Garcia. Eventualmente, podem ser solicitados 
exames de outros hormônios.

Segundo a endocrinologista Ruth Clapauch, como existe uma oscilação natural nos níveis 
de testosterona durante o ano, somente fazer uma única dosagem não é suficiente. O 
diagnóstico deve ser confirmado com uma segunda amostra. Ela explica que, durante o 
envelhecimento, os níveis de testosterona total podem estar ainda na faixa normal (até 
400 pg/ml)*, porém a testosterona ativa, em baixa. Isto ocorre porque, com a idade, há 
uma elevação da proteína ligadora dos esteróides sexuais (SHBG) que imobiliza o 
hormônio masculino e não permite sua ação nos tecidos.

Nos homens com mais de 40 anos, o ideal é obter uma primeira dosagem da 
testosterona total; se estiver menor que 4000 pg/ml, na amostra confirmatória deve-se 
dosar também a SHBG para obter-se, então, os níveis da testosterona livre calculada.

A hora de repor os hormônios

Se os níveis de testosterona estão comprovadamente abaixo do esperado, é indicada a 
terapia de reposição hormonal. Esse tratamento é feito principalmente por meio de 
injeções intramusculares de enantato, cipionato e proprionato de testosterona aplicadas 
a cada duas ou três semanas. Embora eficiente, estes compostos atingem pouca 
estabilidade nos níveis plasmáticos, ou seja, alcançam "picos" logo que são 
administrados e caem a níveis abaixo do desejado ao final do intervalo. Há ainda 
comprimidos de derivados de testosterona, mas que podem apresentar toxicidade 
hepática. Um novo tratamento, à base de undecanoato de testosterona, acaba de chegar 
ao Brasil sem apresentar esses inconvenientes, sendo aplicado somente a cada três 
meses. "O medicamento propicia uma liberação gradual do hormônio, mantendo níveis 
estáveis de testosterona no sangue", explica a médica Ruth Clapauch.

Apesar da reversão dos sintomas provocados pela deficiência hormonal, a reposição de 
testosterona apresenta riscos: crescimento da próstata (por isso a contra-indicação para 
pacientes portadores ou com suspeita de câncer de próstata), disfunção do fígado, 
alterações hematológicas e do sistema cardiovascular e até apnéia do sono - 
normalmente reversíveis com a interrupção do tratamento. "Tudo depende da dose e de 
uma boa avaliação médica antes do tratamento", ressalta a médica endocrinologista 
Ruth Clapauch. "Estes parâmetros devem ser reavaliados a cada três meses no primeiro 
ano de reposição da testosterona e, depois, uma vez ao ano", acrescenta o urologista 
Geraldo Garcia.
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A queda hormonal ocorre de forma diferente em homens e mulheres

ANDROPAUSA X MENOPAUSA

A maior diferença entre a andropausa (masculina) e a menopausa (feminina) é 
que, na mulher, existe uma pausa brusca da produção de estrogênios, o que 
acarreta sintomas evidentes como ondas de calor, alterações sexuais e 
psíquicas, além da falta da menstruação - geralmente por volta dos 45 a 55 
anos. 

No homem, ao contrário, não existe parada brusca da produção de testosterona 
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e sim um decréscimo lento e progressivo de 1% ao ano, em geral a partir dos 
40 anos. Também não são todos os homens que são acometidos pela 
andropausa: a queda ocorre em 20% dos homens entre 60 e 69 anos, 30% 
daqueles entre 70 e 79 anos e de 50% dos que estão com idade acima de 80 
anos. 

Como a diminuição da produção de testosterona é muito lenta, geralmente os 
sintomas não são identificados - o que é um problema. A Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia, que escreveu as Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento 
desta condição, adotadas pela Associação Médica Brasileira, recomenda o 
termo Hipogonadismo Masculino Tardio, pois se refere à diminuição da função 
gonadal masculina (testicular) no homem idoso

Dr.Charles Rosenblatt, médico urologista do Hospital Albert Einstein, especialista em reposição hormonal 
masculina e DAEM (antigamente chamada de Andropausa). 
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