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DESTAQUES DOS
GUIDELINES DA AACE/ACE1,2
Benefícios e risco cardiovascular
da TRT em homens com hipogonadismo
relacionado a obesidade ou diabetes

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública no
mundo. Nos últimos 10 anos, a população obesa no Brasil cresceu de 12% para 19% e o índice de sobrepeso aumentou 26%
no mesmo período.3 A obesidade e o excesso de peso aumentam o risco para o desenvolvimento de síndrome metabólica (SM),
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), aterosclerose, esteato-hepatite não
alcoólica, doenças cardiovasculares (CV), entre outras doenças
crônicas que reduzem a expectativa de vida. O hipogonadismo,
outra condição clínica relacionada à obesidade entre os homens4,
afeta cerca de 35% da população masculina dos Estados Unidos
(EUA) e 20% dos brasileiros.4 Entre homens norte-americanos
obesos, essa prevalência aumenta para 70%.5 O hipogonadismo
do homem adulto caracteriza-se por baixas concentrações de testosterona sérica associadas a sintomas inespecíficos (como falta
de energia e depressão) e sintomas específicos (como disfunção
erétil e diminuição da libido).6
Claras evidências científicas confirmam que as baixas concentrações séricas de testosterona associadas a obesidade, SM e/ou
DM2 aumentam o risco de mortalidade e morbidade CV, especialmente em homens com mais de 70 anos.7 Porém, há grande
controvérsia na literatura sobre a eficácia da terapia de reposição
com testosterona (TRT) na redução do risco cardiovascular (RCV).
Neste artigo, serão discutidas as mais recentes recomendações
da American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) e do
American College of Endocrinology (ACE) sobre a relação da testosterona com obesidade 2 e RCV8.
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Recomendações da AACE/ACE para homens com hipogonadismo,
obesidade ou DM2
Recente guideline da AACE/ACE2, publicado em 2016, recomenda que todo homem que apresentar aumento de circunferência abdominal e/ou obesidade e/ou DM2 deve ser avaliado quanto à presença de hipogonadismo, através de história
clínica, exame físico e análise das concentrações séricas de testosterona, quando indicado. Inversamente, deve-se investigar
obesidade ou sobrepeso em homens hipogonádicos.2
O guideline preconiza ainda a indicação de terapia para perda de peso no tratamento do hipogonadismo em homens com
circunferência abdominal aumentada ou obesidade. A redução de 5% a 10% do peso corporal é essencial para uma melhora
significativa da testosterona sérica. Homens com hipogonadismo e obesidade que não procuram fertilidade devem ser considerados para TRT, além de intervenção no estilo de vida, tendo em vista que o uso de testosterona nesses pacientes resulta
em perda de peso, diminuição da circunferência abdominal e melhora dos parâmetros metabólicos.2

Baixos níveis de testosterona: fator de risco ou marcador de doença?
Inúmeros estudos já demonstraram a participação das concentrações séricas de testosterona como fator de RCV. De acordo com
a metanálise de Araujo AB et al9, a queda de 2,18 DP (desvio padrão) na concentração sérica de testosterona foi associada a um
aumento de 35% em todas as causas de morte e 25% na mortalidade cardiovascular.9 Estes resultados corroboram as conclusões
de uma metanálise10 anterior, que demonstrou os efeitos protetores do aumento de 1 DP nas concentrações séricas de testosterona
total. No entanto, apesar de bem conduzidos, há uma grande heterogeneidade entre os estudos, especialmente quanto a idade,
concentrações basais de testosterona, período de acompanhamento e horário da coleta do hormônio, o que torna admissível a
hipótese de que as baixas concentrações de testosterona sejam apenas um marcador da doença e não um fator causal. A literatura
atual contém informações conflitantes extraídas das revisões sistemáticas e narrativas a respeito da testosterona endógena e o
desenvolvimento de doença CV. Esses estudos têm mostrado um efeito protetor e não um efeito causal da testosterona sérica em
relação às doenças CV.9 Concentrações séricas fisiológicas de testosterona reduzem o RCV; por outro lado, tanto as concentrações
baixas como as suprafisiológicas de testosterona elevam o RCV, estas últimas em maior proporção (Figura 1).11

Figura 1. Relação das concentrações de testosterona com o RCV
sensibilidade à insulina

sensibilidade à insulina

hipertensão, cardiomegalia

dislipidemia

dislipidemia

dislipidemia

risco de AVC e IM

gordura abdominal

gordura abdominal

gordura abdominal

pressão arterial

sensibilidade à insulina

efeitos antitrombóticos
risco CV

zona
suprafisiológica

zona
fisiológica

deficiência
androgênica
parcial

+
1

risco de doença
cardiovascular

_
1.298

1.154

1.010

865

721

577

433

288

144

0

testosterona plasmática (ng/dl)
RCV: risco cardiovascular. AVC: acidente vascular cerebral. IM: infarto do miocárdio. CV: cardiovascular.
Adaptada de Blouin K et al, 2008.11

Impacto da TRT na qualidade de vida e no RCV em homens obesos
Saad F et al 12 demonstraram que a TRT a longo prazo resultou na melhora significativa da qualidade de vida de homens com
diferentes graus de obesidade, devido à melhora dos sintomas do trato urinário inferior com melhora do fluxo urinário, dos
parâmetros da SM, do metabolismo da glicose, das enzimas hepáticas e dos marcadores inflamatórios. A qualidade de vida foi
avaliada através da escala específica Aging Male Syntoms Scale (AMS). Além disso, houve melhora significativa da disfunção
erétil, avaliada pelo International Index of Erectile Function – Erectile Function domain (IIEF-EF).12 Adicionalmente, a efetividade
da TRT na redução do peso, da circunferência abdominal e do índice de massa corporal (IMC) ocorreu independentemente da
idade, como demonstrado anteriormente.13
Há um crescente número de estudos demonstrando que a TRT em homens hipogonádicos pode melhorar os fatores de RCV,
incluindo os metabólicos e antropométricos aqui descritos.14 Esses efeitos foram mais evidentes com o uso de undecilato de
testosterona injetável, como demonstrado em um estudo randomizado, placebo-controlado, nível de evidência A.15 Outros
estudos posteriores, com o mesmo grau de evidência, demonstraram efeitos neutros ou benéficos da TRT sobre o RCV (Figura 2).

Figura 2. Principais estudos que mostram efeitos positivos ou neutros da TRT sobre o RCV
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Por outro lado, o aumento do RCV tem sido relatado em estudos retrospectivos. Dentre eles, destacam-se quatro estudos
mais recentes que causaram grande preocupação na classe médica quanto à indicação de TRT em homens adultos (Figura 3).
Tratam-se de estudos retrospectivos, observacionais, com dados extraídos de bancos de dados públicos, não randomizados
ou não desenhados para os desfechos CV. Em especial, dois desses trabalhos receberam diversas críticas de pelo menos
29 sociedades médicas, em razão dos vieses epidemiológicos e estatísticos identificados.26,27
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Considerações finais
A TRT promove importantes benefícios para o homem
com hipogonadismo, como melhora dos parâmetros da
SM e da composição corporal, bem como de aspectos
inflamatórios, todos reconhecidamente fatores de RCV.
Em geral, os benefícios da TRT são mais consistentes
em homens com baixas concentrações de testosterona sérica do que naqueles com testosterona no limite
inferior da normalidade.30 Para homens hipogonádicos
e obesos que não desejam fertilidade deve-se considerar o uso de TRT associada a intervenções no estilo de vida, conforme recomendação do guideline da
AACE/ACE.2 Até o momento, não há evidências de que
a TRT aumenta o RCV, conclusão suportada pela Food
and Drug Administration (FDA) e pela AACE/ACE.8,31
Estas entidades alertam que ainda são necessários ensaios clínicos em larga escala, prospectivos, randomizados e voltados para desfecho CV para que se atinja uma
conclusão definitiva sobre a questão. Enquanto isso, a
decisão sobre o uso da TRT em pacientes hipogonádicos
com diagnóstico baseado em apropriadas avaliações clínicas e laboratoriais deverá ser individualizada e discutida
com cada paciente. O RCV deverá ser avaliado em todos
os candidatos a TRT. Para aqueles com doenças vasculares, recomenda-se uma abordagem mais prudente quanto à TRT. A TRT não é recomendada para homens com
desejo de fertilidade, câncer de próstata ou de mama, nódulo ou enduração de próstata palpável, nível de antígeno prostático específico (PSA, prostate-specific antigen)
> 4 ng/ml ou > 3 ng/ml em homens com risco de câncer
de próstata sem avaliação urológica, apneia do sono severa não tratada, hematócrito > 50%, sintomas severos
do trato urinário inferior, insuficiência cardíaca mal controlada, histórico familiar para trombofilias ou que tenham sofrido infarto do miocárdio ou acidente vascular
cerebral (AVC) há menos de 6 meses.30
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