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Resumo 

 

Introdução: A prevalência do hipogonadismo masculino aumenta consideravelmente com a 

idade, comprometendo a qualidade de vida de homens com um habitual vasto leque de 

comorbilidades, nomeadamente fatores de risco cardiovasculares. Apesar dos seus potenciais 

benefícios na qualidade de vida de homens com hipogonadismo, dois estudos concluíram 

recentemente que a terapêutica de substituição hormonal com testosterona está associada a um 

aumento do risco para eventos cardiovasculares, o que conduziu a uma revisão da segurança 

dos medicamentos que contêm testosterona pela European Medicines Agency. 

Objetivos: Esta revisão bibliográfica procura averiguar a tendência dos estudos científicos 

quanto aos efeitos da testosterona sobre o sistema cardiovascular de modo a compreender e a 

comparar os seus riscos e/ou os benefícios cardiovasculares em homens com hipogonadismo. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa na base dados PubMed de artigos científicos originais, 

de revisão sistemática e de revisão bibliográfica, escritos em inglês e publicados entre 2000 e 

2015. 

Desenvolvimento: Vários estudos ao longo dos últimos 30 anos, demonstrando o aumento 

da prevalência da síndrome metabólica, da obesidade, da diabetes mellitus tipo 2, da hipertensão 

arterial, da dislipidemia e da aterosclerose aórtica em doentes com hipogonadismo masculino, 

criaram o paradigma da associação entre a deficiência de testosterona e a doença 

cardiovascular. Além disso, há alguma evidência dos benefícios cardiovasculares do tratamento 

com testosterona neste mesmo grupo de doentes. Por outro lado, as críticas realizadas aos dois 

estudos referidos fundamentam a baixa probabilidade dos seus resultados serem precisos ou 

reprodutíveis. 

Conclusões: Não há dados suficientemente consistentes para concluir que o risco 

cardiovascular associado ao tratamento com testosterona é real, não havendo novas 

contraindicações para a prescrição de testosterona a homens com hipogonadismo masculino. 

Parece haver evidências de que a terapêutica de substituição hormonal com testosterona será 

um fator protetor para a doença cardiovascular. 

Palavras-chave: testosterona; risco cardiovascular; doença cardiovascular; hipogonadismo 

masculino; terapêutica de substituição hormonal com testosterona; cuidados de saúde primários. 
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Abstract 

 

Introduction: The prevalence of male hypogonadism increases considerably with age, 

affecting the quality of life of men with an usual wide range of comorbidities such as 

cardiovascular risk factors. Despite of its potential benefits in the quality of life of men with 

hypogonadism, two studies have recently attempted that testosterone replacement therapy is 

associated with an increased risk for cardiovascular events, leading to a safety review of drugs 

containing testosterone by the European Medicines Agency. 

Objectives: This literature review aims to evaluate the trend of scientific studies on the effects 

of testosterone on the cardiovascular system in order to understand and to compare its 

cardiovascular risks or benefits in men with hypogonadism. 

Methods: A search was performed in the PubMed database looking for original scientific 

articles, systematic reviews and literature reviews, written in English and published between 2000 

and 2015. 

Development: Several studies over the last 30 years, attesting the increased prevalence of 

metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes, arterial hypertension, dyslipidemia and aortic 

atherosclerosis in patients with male hypogonadism, built up the paradigm of an association 

between testosterone deficiency and cardiovascular disease. Furthermore, there is some 

evidence of cardiovascular benefits of the treatment with testosterone in this same group of 

patients. On the other hand, the various reviews of the two aforementioned studies show the low 

probability of the accuracy and the reproducibility of their results. 

Conclusions: There is no consistent data to conclude the veracity of cardiovascular risk 

associated with testosterone treatment and therefore there are no new contraindications for 

prescribing testosterone to men with male hypogonadism. Moreover, there seems to be evidence 

suggesting that hormone replacement therapy with testosterone is a protective factor for 

cardiovascular diseases. 

Keywords: testosterone; cardiovascular risk; cardiovascular disease; male hypogonadism; 

testosterone replacement therapy; primary healthcare.  
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Introdução 

 

O hipogonadismo masculino (HM) é uma síndrome clínica consequente à insuficiente 

produção testicular de testosterona, afetando não só a função sexual mas também a de múltiplos 

órgãos e sistemas.  

Um grande número de estudos verificou que a prevalência de HM aumenta com a idade, 

sendo elevada entre homens idosos e de meia-idade (1), aos quais compromete a qualidade de 

vida. Segundo o estudo Hypogonadism in Males (HIM), o HM atinge aproximadamente 39% da 

população masculina acima dos 45 anos, 34% da população entre os 45 e os 54 anos e 50% da 

população acima dos 80 anos (2). De acordo com o Baltimore Longitudinal Study on Ageing, a 

percentagem de homens com deficiência em testosterona aumenta de 12% em homens com 

mais de 50 anos para 49% em homens com mais de 80 anos (3). Na verdade, tem-se registado 

um aumento recente da prevalência de HM, o que aparentemente está relacionado com o atual 

envelhecimento da população (4). 

O HM faz-se acompanhar de múltiplas comorbilidades como a osteoporose, a artrite 

reumatóide e frequentemente vários fatores de risco cardiovascular como a síndrome metabólica 

e a diabetes mellitus (DM) (4) pelo que classicamente se associa o HM e a doença cardiovascular 

(DCV). 

O objetivo do tratamento é restabelecer os níveis fisiológicos de testosterona e assim melhorar 

a qualidade de vida dos doentes. Por conseguinte, os homens com hipogonadismo beneficiam 

com a terapêutica de reposição hormonal, com melhorias ao nível, por exemplo, da função sexual 

(líbido, função erétil) (5). Por outro lado, na mesa do dia, permanece a discussão quanto às 

contraindicações e aos riscos desta terapêutica, particularmente velhas questões como a sua 

contribuição para o agravamento da hiperplasia benigna da próstata e o aumento do risco de 

carcinoma da próstata. 

Recentemente, na sequência de dois estudos (6, 7), levantou-se uma nova problemática 

quanto ao possível risco cardiovascular (CV) inerente à terapêutica de substituição hormonal 

com testosterona (TST). Assim, em Março de 2014, a European Medicines Agency (EMA) iniciou 

a revisão da segurança dos medicamentos que contêm testosterona. O aumento da prevalência 

do HM a par do envelhecimento da população tem proporcionado um aumento drástico da 

prescrição de testosterona na última década, pelo que o eventual risco CV da TST deverá ser 

motivo de preocupação para todos os médicos, particularmente para os cuidados de saúde 

primários quer pela maior probabilidade do médico de família encontrar homens com sintomas 

de hipogonadismo na prática clínica, quer pela sua particular responsabilidade na prevenção 

primária da DCV.  
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Objetivos 

 

Esta revisão bibliográfica procura sistematizar os resultados, conclusões e críticas de estudos 

científicos de modo a averiguar a sua tendência quanto aos efeitos da testosterona sobre o 

sistema cardiovascular em homens com hipogonadismo. Além de compreender e comparar os 

riscos e/ou benefícios cardiovasculares subjacentes à TST, o objetivo desta revisão será tomar 

uma posição quanto às recomendações e precauções desta terapêutica, nomeadamente ao nível 

dos cuidados de saúde primários. 

 

Métodos 

 

Para a realização de uma revisão bibliográfica com vista aos objetivos propostos, recorreu-se 

aos textos na íntegra ou aos resumos de artigos científicos originais, de revisão sistemática e de 

revisão bibliográfica, escritos em inglês e publicados entre 2000 e 2015. Na elaboração desta 

revisão bibliográfica, foram privilegiados os artigos mais recentes e os artigos por eles mais 

citados. 

A pesquisa foi iniciada em janeiro de 2015 na base de dados PubMed utilizando os seguintes 

critérios de pesquisa: testosterona, risco cardiovascular, doença cardiovascular, hipogonadismo 

masculino, terapêutica de substituição hormonal com testosterona e cuidados de saúde 

primários. Como se trata de uma problemática atual com vários estudos e revisões em curso, a 

pesquisa foi frequentemente atualizada, tendo terminado em maio de 2015. 

Esta revisão bibliográfica abrange inicialmente um enquadramento direcionado quanto ao HM 

e à TST que se estende à descrição dos estudos que apoiavam o paradigma da associação do 

HM e da DCV. Num segundo tempo, é realizada uma apresentação, crítica e discussão dos dois 

artigos-problema referidos com vista a uma avaliação da TST como fator de risco CV. Em jeito 

de conclusão, é feita uma atualização do tema tendo em conta a evidência científica mais 

consistente e são realizadas propostas para uma compreensão mais verdadeira do papel da 

testosterona sobre o sistema CV em homens com hipogonadismo. 

 

Hipogonadismo masculino: definição clínica e bioquímica 

 

O HM é reconhecido como um estado bioquímico e clínico pelo que as recomendações 

clínicas das associações mais reconhecidas internacionalmente têm em conta quer sintomas 

quer achados laboratoriais na sua definição. Na verdade, o diagnóstico baseado apenas na 

sintomatologia não é fiável uma vez que os sintomas são pouco específicos. Por outro lado, um 

homem pode apresentar níveis séricos de testosterona baixos e não manifestar clínica sugestiva 

de HM (1). No que diz respeito aos níveis séricos de testosterona, as recomendações de 
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diferentes entidades sugerem um diferente cut-off a partir do qual aparecem habitualmente os 

sintomas de hipogonadismo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Limite inferior do normal da concentração sérica de testosterona total de 

acordo com diferentes entidades (5, 8, 9) 

 

 

O intervalo considerado normal, isto é, eugonadal para jovens saudáveis corresponde a 300-

1050 ng/dL (5, 10). A Endocrine Society sugere que os sintomas clínicos do HM aparecem 

habitualmente face uma concentração de testosterona total (TT) inferior a 300 ng/dL (5). Por 

outro lado, a AACE propõe um nível de TT correspondente ao nível limite inferior do normal de 

200ng/dL (8) enquanto a proposta da ISA, da ISSAM, da EAU, da EAA e da ASA assenta nos 

230 ng/dL, embora já recomendem a TST para concentrações séricas de TT acima de 230 ng/dL 

e abaixo de 350 ng/dL na presença de sintomas sugestivos de HM (9). Os consensos 

internacionais referidos não definem parâmetros relativos à testosterona livre (TL) apesar de 

sugerirem a sua determinação em caso de forte suspeita e níveis normais de TT (4). 

Os sintomas mais comuns do HM são a redução da libido, a fadiga, a disfunção erétil e as 

alterações de humor mas existe um conjunto vasto de manifestações clínicas que compõem esta 

síndrome tal como listado na Tabela 2. De acordo com as recomendações clínicas, qualquer um 

destes sintomas ou sinais, mesmo os menos específicos, devem levantar a suspeita de HM e 

motivar a quantificação sérica dos níveis de testosterona (5, 9).  

O médico de família é o clínico que mais contacta com este quadro clínico, sem 

frequentemente estar consciente disso. A fadiga, por exemplo, é um dos principais motivos de 

consulta nos cuidados de saúde primários, mas o clínico não deve esquecer que, muitas vezes, 

ela faz-se acompanhar de outras manifestações como a redução da libido ou a disfunção erétil, 
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mascarando um HM (4). O clínico deverá estar também atento a vários outros riscos e 

comorbilidades que estão frequentemente associado a esta síndrome (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Sintomas e sinais sugestivos de hipogonadismo masculino (5, 8, 9). 

 

 

Tabela 3. Riscos, comorbilidades e outras situações clínicas associados ao hipogonadismo 

masculino (1, 2, 5, 11, 12). 

 

 

Terapêutica de substituição hormonal de testosterona 

 

O objetivo do tratamento do HM passa por restabelecer os níveis séricos fisiológicos de 

testosterona e assim obter uma melhoria sintomática e da qualidade de vida. Segundo a 

Endocrine Society, o intervalo alvo ideal da concentração sérica de TT é 400-700ng/dL (5). Para 
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isso, a terapêutica gold standard é a TST. Não há recomendações para a utilização de doses 

sobreterapêuticas de testosterona para obtenção de maior eficácia terapêutica e esta prática 

pode até aumentar o risco de efeitos laterais (13). A TST deve também alcançar níveis 

fisiológicos de metabolitos da testosterona como o estradiol: a hormona sexual com maior 

impacto ao nível da densidade mineral óssea (DMO) (14). 

A TST apresenta benefícios em vários domínios da função sexual, nomeadamente com 

aumento da líbido e melhoria da função erétil (5). Em homens com HM, a conjugação TST-

sildenafil obtém uma melhoria significativa da função sexual que não era responsiva ao sildenafil 

isolado (15). A suplementação com testosterona ocasiona ainda uma moderada (5) a marcada 

(16) melhoria da DMO, especialmente em 2-3 anos após o início do tratamento (17, 18). No 

entanto, os estudos não permitem indagar acerca da eventual redução do risco de fratura com a 

melhoria da DMO após TST (16, 19, 20). O humor e a cognição são também favorecidos pelo 

tratamento com testosterona (21-23), melhorando até estados depressivos em doentes com HM 

(21). 

A TST está também associado a uma redução da massa gorda, ao aumento da massa 

muscular e a um possível efeito positivo sobre os níveis séricos de lípidos e o controlo glicémico 

(5, 18, 19, 22, 23). No entanto, não se verificam alterações significativas ao nível do IMC dado 

que a massa gorda é substituída por massa muscular, determinando um aumento da força 

muscular (4). A TST tem particular impacto positivo em doentes com força muscular reduzida, 

não só homens com hipogonadismo mas também idosos e doentes com mobilidade reduzida 

(24). 

Quando se atinge níveis séricos fisiológicos, a TST é geralmente bem tolerado. No entanto, 

podem existir alguns efeitos adversos infrequentes, na sua maioria mais comuns em idosos, para 

os quais o clínico deve estar alerta, nomeadamente o aumento da hemoglobina e do hematócrito, 

a ligeira redução da high-density lipoprotein (HDL), a retenção de fluídos, a ginecomastia, o acne 

e a exacerbação da apneia do sono (5, 25, 26). A infertilidade pode ocorrer em indivíduos mais 

jovens mas habitualmente é reversível (4). Na verdade, alguns deles estão mais associados com 

determinadas vias de administração. Por exemplo, a eritrocitose ocorre em cerca de 44% dos 

homens sob TST injetável enquanto essa percentagem reduz para 3-18% se a aplicação for em 

gel ou adesivo (26). 

Existem várias contraindicações e precauções para a prescrição de testosterona listadas na 

Tabela 4. A potenciação do crescimento do cancro da próstata é um dos eventuais riscos mais 

preocupantes da TST pelo que várias recomendações clínicas consideram o cancro da próstata 

não tratado como contraindicação absoluta para a TST e o alto risco de cancro da próstata 

(nódulo ou induração prostática não avaliada ou PSA > 4 ng/mL) como contraindicação relativa 

(5, 9).  
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Tabela 4. Contraindicações e principais precauções para a terapêutica de substituição hormonal com testosterona (5). 

 

 

Apesar da TST estar disponível e em uso há décadas, a incerteza da sua associação com o 

cancro da próstata nunca foi totalmente resolvida uma vez que nunca foram levados a cabo 

ensaios clínicos com suficiente dimensão e duração (1). No entanto, a análise recente de dados 

clínicos sugere que a TST não tem efeito específico sobre os níveis de PSA em homens com 

hipogonadismo e não aumenta o seu risco de cancro da próstata (27, 28), segundo o “modelo 

da saturação”, podendo marcar uma mudança de paradigma em que se poderá considerar 

seguro a TST em homens com cancro da próstata (29). 

Atualmente emerge um outro dilema semelhante quanto a possíveis riscos associados à TST 

sobre o sistema CV. Portanto, é necessário avaliar a plausibilidade da DCV ou dos seus fatores 

de risco poderem vir a ser eventualmente assumidos como contraindicação ao uso da TST. 

 

Hipogonadismo masculino e doença cardiovascular 

 

Um grande dilema relativamente ao HM e ao seu tratamento é as suas repercussões a nível 

CV. Biologicamente, o que se sabe é que o tecido vascular (incluindo o endotélio e as células 

musculares lisas vasculares) contêm recetores androgénicos, o que poderá sustentar os 

eventuais efeitos da testosterona e dos seus metabolitos sobre o sistema CV (30). 

Na verdade, a simples constatação da diferença entre sexos quanto à morbilidade e 

mortalidade por DCV pode sugerir que os androgénios ou os níveis mais reduzidos de 

estrogénios no homem possam ter papel no maior risco CV que é inerente ao sexo masculino. 

No entanto, uma revisão sistemática de Shabsigh et al concluiu que os efeitos endógenos de 

testosterona não são suficientes para explicar as diferenças sexuais na morbidade e mortalidade 

por DCV (30). 
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Por outro lado, estudos observacionais em humanos não têm verificado a associação entre 

elevadas concentrações séricas de testosterona e doença arterial coronária (DAC). Aliás, foi 

demonstrada a capacidade da testosterona em dilatar as artérias coronárias quer in vitro, quer 

in vivo (31). 

O que na realidade se verifica é uma associação entre outros fatores de risco CV e a 

deficiência de testosterona, nomeadamente pela maior prevalência de condições médicas 

comuns como a obesidade, a DM, a hipertensão arterial (HTA) e a dislipidemia entre este grupo 

de doentes (4). Segundo o Rancho Bernardo Study, no qual foram estudados os níveis de 

testosterona de homens entre os 50 e os 91 anos na Califórnia ao longo de vinte anos (1979-

1999), houve evidência da sua relação inversa com o peso, o IMC, a pressão arterial, a glicemia 

em jejum e o nível sérico de insulina. Além disso, o mesmo estudo mostrou que o homem cuja 

concentração sérica de TT estava abaixo do quartil inferior (< 241 ng/dL) tinha maior risco de 

morte (38%) independentemente da obesidade, do estilo de vida (por exemplo, hábitos tabágicos 

e exercício físico) e até mesmo da idade (11). 

Sabe-se que concentrações baixas de testosterona ocorrem em associação com diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), embora os clínicos não o identifiquem habitualmente na prática diária (1). 

Em 2004, Dhindsa et al (32) foram os primeiros a avaliar as concentrações de TL e a considerar 

o hipogonadismo como uma característica da DM2, o que foi sustentado pouco depois pelo 

estudo transversal HIM, que incluiu 2162 homens com mais de 45 anos que visitaram uma 

unidade de cuidados de saúde primários em 2003 e 2004. O estudo HIM mostrou que um homem 

diabético tinha um risco aproximadamente duas vezes superior de ter hipogonadismo do que um 

homem não diabético. Além disso, verificou que a probabilidade de ter baixos níveis de 

testosterona eram 2,4 vezes maior para homens obesos, 2,1 vezes maior para homens com DM, 

1,8 vezes maior para homens hipertensos e 1,5 vezes maior para homens dislipidémicos (Tabela 

5) (2). Em 2010, Dhindsa et al (33), por intermédio da análise do estudo HIM, revelaram que 40% 

dos homens obesos e 50% dos homens obesos com DM2 apresentavam deficiência de 

testosterona.  

A prevalência de hipogonadismo em homens diabéticos foi estimada em 33-55% (2, 32, 34). 

Dada a sua elevada prevalência, o hipogonadismo é candidato a complicação mais comum da 

DM2 em homens (1). Por outro lado, a diabetes mellitus tipo 1 parece não estar associada a HM, 

o que sugere que esta seja uma condição médica mais específica da DM2 e não relacionada 

especificamente com a hiperglicemia (35). A análise dos níveis de gonadotrofina demonstrou que 

o hipogonadismo secundário (hipogonadotrófico) é o mais comum na DM2 (32). Não parece 

existir relação entre o grau de hiperglicemia e da concentração de testosterona (32, 35), mas 

curiosamente as baixas concentrações de testosterona predizem o aparecimento de DM2. 

Recorrendo a dados do National Health and Nutrition Examination Survey III (NHANES III), foi 

descrito que os homens com concentração sérica de TL abaixo do tercil inferior estavam quatro 
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vezes mais propensos a desenvolver DM2 do que aqueles com elevados níveis de testosterona 

(36).  

Tabela 5. Odds ratio para hipogonadismo masculino relativamente a 

várias comorbilidades de acordo com o estudo HIM (2). 

 

 

A síndrome metabólica constitui uma constelação de fatores fisiológicos, bioquímicos, clínicos 

e metabólicos que diretamente aumentam o risco de DCV e de morte e cada um desses fatores, 

como vimos, está correlacionado com as concentrações de testosterona, pelo que não é 

surpreendente que o HM esteja também relacionado com a síndrome metabólica, tal como 

evidenciado em múltiplos estudos epidemiológicos (37, 38). 

A obesidade central é um ponto-chave na definição da síndrome metabólica e, como referido, 

a obesidade está associada com a deficiência em testosterona mas também com níveis 

reduzidos de globulina transportadora de hormonas sexuais (SHBG). Existe uma clara relação 

inversa entre os níveis de TT e TL quer com o IMC quer com a quantidade de gordura visceral 

mas, ao contrário do que acontece com a DM2, o grau de hipogonadismo está positivamente 

correlacionado com o grau de obesidade no homem (37, 38). 

A deficiência de testosterona é responsável pela diminuição da massa muscular e pelo 

aumento da massa gorda à custa de novo tecido adiposo. Acontece que a enzima aromatase 

está concentrada no tecido adiposo, o que faz aumentar a aromatização da testosterona em 

estradiol e reduzir ainda mais os níveis de testosterona tecidular e sérica. O estradiol resultante 

e a produção da leptina e de adipocinas (como o TNF-α) pelo tecido adiposo mantêm efeito de 

feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise, o que reduz a produção de testosterona 

pelas células de Leydig. Assim, a adiposidade conduz potencialmente ao hipogonadismo, que, 

por sua vez, faz aumentar ciclicamente a adiposidade (39-42). 

O aumento da adiposidade faz-se acompanhar também pelo aumento da insulino-resistência. 

O mecanismo subjacente aos efeitos insulino-sensibilizantes da testosterona carecem de melhor 
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explicação, mas verificou-se que a suspensão da TST prolongado em homens com HM conduziu 

a aumento da insulino-resistência dentro de duas semanas seguido de aumento significativo do 

peso, o que favorece essa associação (43). 

A síndrome metabólica e os seus componentes isolados são então fatores de risco CV que 

aumentam a incidência de DCV, nomeadamente doença coronária e cerebrovascular, pelo que 

é expectável que haja portanto uma associação entre HM e DCV. O Rotterdam Study, em que 

são avaliados os níveis de TL em homens idosos e de idade média, pôs em evidência uma 

relação inversa entre os níveis de testosterona e a aterosclerose aórtica (12). Um outro estudo 

italiano demonstrou que o tratamento com testosterona em homens idosos com insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) melhorou a sensibilidade à insulina e vários outros indicadores a nível 

CV e muscular, nomeadamente a tolerância ao exercício (44). 

Face a diversos estudos levados a cabo durante os últimos 30 anos, o paradigma da 

comunidade médica apontava na associação do HM e da DCV, ponderando até os benefícios 

CV da TST em homens com hipogonadismo (45).  

 

Testosterona exógena e aumento do risco cardiovascular: novo paradigma? 

 

O paradigma que versava entre a comunidade médica era de que a deficiência de testosterona 

estava associada a um maior risco CV e a fatores de risco conhecidos para DCV, tais como a 

obesidade e a DM2. Além disso, não estavam descritos efeitos laterais da TST a nível CV. No 

entanto, uma meta-análise publicada em 2007, que reunia vários ensaios clínicos que avaliavam 

o efeito da testosterona exógena nos eventos CV, concluiu que a inferência de que a TST no 

homem não está associada com efeitos CV importantes era apenas insuficientemente suportada 

e que eram necessários ensaios clínicos randomizados, participando homens com ou sem DCV 

para avaliar de modo mais fidedigno as consequências CV da TST (46). 

Em Março de 2014, a EMA decidiu iniciar uma revisão da segurança dos medicamentos que 

contêm testosterona na sequência de dois estudos que sugerem um aumento do risco de eventos 

CV como o enfarte do miocárdio (EM) e o acidente vascular cerebral (AVC) com a administração 

exógena de testosterona. 

O primeiro estudo, publicado em 2013 no Journal of the American Medical Association (JAMA) 

por Vigen et al, consiste num estudo retrospetivo realizado numa amostra de 8709 doentes do 

VA health system com níveis de testosterona inferiores a 300 ng/dL e submetidos a angiografia 

coronária entre 2005 e 2011. 1223 destes homens iniciaram TST depois de uma mediana de 531 

dias após a angiografia coronária. Após a aplicação da análise de Kaplan-Meier, os autores 

verificaram que, ao fim de três anos após a angiografia coronária, a percentagem cumulativa de 

homens que morreram ou tiveram um EM ou um AVC era superior no grupo tratado (25,7% vs 
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19,9%), pelo que os autores concluíram que o uso da TST estava associado a um risco 

aumentado de eventos CV e a um aumento da mortalidade por DCV (6).  

A grande dúvida quanto a este estudo é que os dados ajustados para mais de 50 variáveis 

segundo um modelo estatístico complexo traduzem um impacto adverso da TST, mas os dados 

não ajustados demonstram um efeito protetor da TST no risco CV (47): a percentagem de 

homens que sofreram um evento CV ao fim dos 3 anos após a angiografia coronária no grupo 

tratado é aproximadamente metade da verificada para o grupo não tratado (10,1% vs 21,2%) (4, 

48), o que está de acordo com os resultados de dois estudos prévios que descrevem uma 

redução da mortalidade em 50% em homens tratados com testosterona relativamente aos não 

tratados (49, 50). 

A crítica mais forte é efetivamente a utilização de uma metodologia inadequada para reverter 

os resultados dos dados brutos (47, 48). No entanto, várias outras críticas são feitas a este 

estudo. Por exemplo, são desconhecidos os níveis de testosterona quer entre os homens sob 

TST e os não tratados quer entre os homens que experienciaram um evento CV e aqueles que 

não o experimentaram (47). Além disso, outro fator que torna este estudo pouco credível é que 

100 dos participantes foram mais tarde reportados como mulheres (47). A conclusão da Food 

and Drug Administration (FDA) comenta que, dadas as limitações descritas do estudo de Vigen 

et al, é difícil atribuir os seus achados ao tratamento com testosterona (48). 

O segundo estudo, por sua vez, foi publicado em 2014 na revista PLoS One por Finkle et al e 

constitui também uma análise retrospetiva de dados provenientes de agências de seguros de 

saúde em que a informação disponível nas respetivas bases de dados está limitada a códigos 

relativos a diagnósticos e procedimentos e a prescrições. O estudo comparou a incidência de 

EM não fatal durante os 90 dias após a prescrição de testosterona ou de um inibidor da 

fosfodiesterase tipo 5 (PDE5i). Foram incluídos 55593 homens a quem foi prescrita testosterona 

e 167000 a quem foi prescrito um PDE5i. O estudo verificou um aumento da incidência de EM 

não fatal no grupo tratado com testosterona: o ratio da incidência pós/pré-prescrição foi de 1,36, 

aumentando para 2,19 se excluirmos homens com menos de 65 anos. Em comparação, não se 

verificou nenhum aumento da incidência de EM no grupo tratado com PDE5i. Tendo em conta a 

faixa etária, o estudo revelou ainda um aumento do risco de EM em homens com mais de 65 

anos sem história prévia de doença cardíaca e em homens com menos de 65 anos com história 

de doença cardíaca prévia após a prescrição da TST (7). 

Uma das críticas realizadas a este segundo estudo é a fonte dos dados e a sua codificação: 

não é efetuada, por exemplo, uma verificação de que o EM realmente ocorreu, recorrendo 

nomeadamente a um código de diagnóstico primário a nível hospitalar, o que aumentaria a 

probabilidade de capturar um evento verdadeiro (48). Além disso, o estudo falha pela ausência 

de informação quanto a fatores de risco CV concomitantes ou a parâmetros bioquímicos como a 

testosterona sérica ou o perfil lipídico (48).  
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Metodologicamente, o estudo de Finkle et al é também inapropriado ao comparar incidências 

“pós-tratamento” com incidências “pré-tratamento” (45), uma vez que pode mascarar a relutância 

dos clínicos em prescrever TST a homens com EM recente. Essa relutância levaria assim a uma 

menor incidência “pré-prescrição” de EM enquanto a incidência “pós-prescrição” pode refletir 

naturalmente a incidência de EM na população (48). Por outro lado, Morgentaler et al constata 

que as incidências reportadas no período “pós-prescrição” são baixas, quer em geral quer em 

cada subgrupo, quando comparadas com as incidências calculadas por intermédio do National 

Intitutes of Health (NIH) heart attack risk calculator para um homem de 54 anos (a idade média 

dos participantes do estudo) com parâmetros de risco favoráveis (não fumador; colesterol total 

230 mg/dL; HDL 40 mg/dL; pressão arterial sistólica (PAS) 140 mmHg). Na verdade, a incidência 

de EM em geral reportada no estudo (4,775 eventos por cada 1000 pessoas-ano) corresponde 

a aproximadamente um terço da calculada pelo algoritmo da NIH (13 eventos por cada 1000 

pessoas-ano). Na ausência de um grupo controlo de homens que não foram tratados, é 

impossível determinar qual a verdadeira magnitude destas incidências (48). 

Por fim, outra crítica ao estudo assenta na inadequabilidade de interpretar a comparação entre 

homens sob TST e homens sob PDE5i, uma vez que se tratam de duas terapêuticas 

farmacológicas com indicações diferentes para tratar dois grupos distintos. Na verdade, os PDE5i 

têm ação vasodilatadora e o sildenafil está aprovado para o tratamento da hipertensão pulmonar 

pelo que os PDE5i obtêm efeitos benéficos sobre o risco CV. Assim, o grupo tratado com PDE5i 

poderá tratar-se de um grupo de comparação inapropriado (48). 

A FDA conclui, relativamente ao estudo de Finkle et al, que é difícil atribuir o risco aumentado 

de EM não fatal à testosterona sem considerar que os participantes podem permanecer com 

níveis séricos reduzidos de testosterona mesmo após iniciarem a TST (48), lembrando que vários 

estudos mostraram a associação do HM com vários fatores de risco CV e DCV propriamente 

dita. 

Apesar dos autores de ambos os estudos terem citado o estudo Testoterone in Older Men 

with Mobility Limitations (TOM), publicado em 2010 por Basaria et al, para fundamentar o risco 

CV associado à TST, este estudo controlado com grupo placebo não foi desenhado para avaliar 

o risco CV (4, 47, 48). Trata-se de um ensaio randomizado prospetivo com 209 homens com 

problemas de mobilidade e deficiência em testosterona, que foi conduzido, na verdade, para 

investigar se a testosterona em gel tem benefícios a nível muscular e funcional. No momento do 

término do estudo, verificou-se que o grupo tratado com testosterona parecia ter melhorias 

significativas relativamente a vários indicadores de força muscular, como leg press e chest press, 

e na subida de escadas (51). Contudo, o estudo foi terminado antecipadamente quando 23 dos 

106 homens do grupo tratado com testosterona experimentaram eventos CV como EM, arritmias 

e HTA, comparando com 5 dos 103 homens do grupo placebo. No entanto, o grupo tratado com 

testosterona englobava homens cuja média de idades era de 74 anos, com elevada prevalência 
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de doenças crónicas e aos quais estavam a ser administradas doses suprafisiológicas de 

testosterona (100 mg), o que pode justificar que um maior número de efeitos adversos tenha sido 

sofrido por este grupo quando comparado com o grupo placebo. No entanto, esta conclusão foi 

baseada numa grande variedade de eventos de significância questionável tais como palpitações, 

edema peri-maleolar e contrações ventriculares prematuras, que são frequentemente achados 

subjetivos e/ou incidentais (47, 48, 52). Além disso, apenas se verificaram 4 eventos CV major 

(1 morte, 2 EM e 1 AVC) no grupo tratado com testosterona, o que não é incomum quando se 

trata de ensaios clínicos, podendo ser apenas resultado do acaso sobretudo quando a amostra 

populacional é pequena (48). 

Assim, a FDA concluiu que o estudo de Basaria et al parece mostrar uma associação empírica 

dose-dependente entre a testosterona e risco CV, mas que não é conclusiva dado o número 

reduzido de eventos CV encontrados e a imprecisão na sua definição (48). 

Em suma, nenhum dos dois estudos que deram mote à revisão da segurança dos 

medicamentos que contêm testosterona pela EMA deteve evidência credível relativamente às 

suas conclusões por, entre outras razões, se tratarem de estudos retrospetivos e recorrerem a 

modelos estatísticos inapropriados, sendo muito pouco provável que os seus resultados sejam 

reprodutíveis ou precisos (48, 53). Nesta sequência, em Outubro de 2014, o Comité de Avaliação 

do Risco em Farmacovigilância (PRAC) da EMA atestou que os benefícios da terapêutica com 

testosterona superam os riscos no tratamento do hipogonadismo desde que confirmado pela 

clínica e pelos testes laboratoriais, argumentando que não se reuniram dados suficientemente 

consistentes para concluir que o risco é real. 

 

Discussão e conclusão 

 

O HM é uma síndrome complexa, multifatorial e cuja fisiopatologia não é ainda claramente 

conhecida, mas sabe-se que existe uma relação bidirecional com algumas condições clínicas 

como a obesidade, a DM e a síndrome metabólica (54) que, além de fatores de risco CV 

comprovados, são comuns nas populações observadas em cuidados de saúde primários (4).  

Embora a evidência clínica suportasse previamente o risco CV inerente à deficiência de 

testosterona, alguns estudos recentes levantaram a problemática de que esse risco estaria 

acoplado também à TST. Todavia, na realidade, um exame imparcial da literatura revela um 

resultado muito diferente daquele que os estudos de Vigen et al e Frinkle et al mostraram, 

havendo uma riqueza de estudos que nos fazem crer que a TST poderá até proteger este grupo 

de doentes da DCV.  

Por exemplo, nove de onze estudos longitudinais têm demonstrado taxas de mortalidade 

aumentadas em homens com níveis mais baixos de testosterona e uma melhoria da sobrevida 

naqueles com níveis mais elevados (55). Os restantes dois não mostraram nenhum efeito. Na 



13 
 

revisão sistemática de Shabsigh et al, encontrou-se evidência para concluir que os efeitos 

cardiovasculares da TST devem ser considerados neutros a benéficos (30). Em ensaios 

controlados por placebo, verificou-se um aumento da capacidade de exercício livre de angina em 

homens (56) e ainda da capacidade funcional em homens com ICC quando tratados com 

testosterona (57). Tal como referido anteriormente, existem também dois estudos retrospetivos 

que demonstraram uma redução da mortalidade, pela metade, em homens com TT < 300 ng/dL 

e que receberam prescrições de testosterona em comparação com os homens não tratados (49, 

50). Na verdade, as evidências emergentes sugerem que a TST melhora o controlo glicémico, a 

sensibilidade à insulina e a síndrome metabólica (4). 

Até o momento, não há um único estudo que forneça evidência definitiva de que a TST 

aumente o risco CV e, por outro lado, um leque vasto de informações sugere que a testosterona 

pode ser benéfica para a saúde CV. Neste sentido, aguardamos por ensaios clínicos 

randomizados controlados por placebo, com uma amostragem populacional e duração razoáveis, 

que investigue a segurança CV da testosterona de modo a esclarecer conclusiva e 

definitivamente quais as tendências desta terapêutica. Miner et al propõem que esses ensaios 

incluam mais de 900 homens e tenham a duração de pelo menos 1 ano (4). Seriam também 

pertinentes estudos que investigassem a provável fisiopatologia comum do HM e de condições 

como a síndrome metabólica e a DM. Na realidade, não é claro se a deficiência de testosterona 

se trata de uma consequência dessas doenças, se partilham uma etiologia comum, ou se, por 

outro lado, ela é uma das suas causas (1). 

Por enquanto, a EMA e a FDA não propõem novas contraindicações para o uso da TST em 

homens com diagnóstico clínico de hipogonadismo e com fatores de risco CV ou DCV manifesta. 

No entanto, será boa prática clínica que prévia ou concomitantemente à TST, os clínicos, 

nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, explorem alterações terapêuticas dos 

estilos de vida dos seus doentes com suspeita ou confirmação de HM, nomeadamente a prática 

de exercício físico e o controlo do peso. Sabe-se que estas atitudes repõem os níveis deprimidos 

de testosterona sérica, além de outros parâmetros correlacionados com o risco CV, para valores 

considerados normais (4). Kumagai et al demonstraram recentemente que um programa de 

modificação do estilo de vida de um ano (isto é, uma combinação de alterações dietéticas e de 

exercício aeróbico) aumentou significativamente os níveis séricos de testosterona e diminuiu a 

PAS central em homens obesos ou com excesso de peso. Os autores sugerem que a redução 

da PAS central não se deva apenas às modificações do estilo de vida como o exercício aeróbio, 

mas também ao aumento dos níveis de testosterona sérica (58). 

Outras medidas que podem refinar o tratamento do HM e o controlo do risco CV inerente são 

a educação do doente acerca dos potenciais riscos e benefícios da terapêutica hormonal, tal 

como das opções de formulações da testosterona exógena (4). Atualmente, observa-se um 

aperfeiçoamento dos modos de administração de testosterona, particularmente a disponibilidade 
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de formulações mais potentes mas de menor volume transdérmico, e a tendência de 

individualização da dosagem para cada doente, ao que estará associada uma redução do risco 

de eventos adversos (4), sejam eles CV ou não. 

Em conclusão, na prática clínica, a DCV e o risco CV aumentado não são contraindicações 

para a prescrição de testosterona a homens com hipogonadismo, até porque parece haver 

evidências de que a TST será um fator protetor da DCV. 
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