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Introdução
e acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde),
a obesidade afeta cerca de
400 milhões de adultos na população mundial e representa o principal
achado clínico da síndrome metabólica (SM), bem como seu principal
fator de progressão. Atualmente refere-se que a prevalência da SM é de
aproximadamente 40% nos EUA e
10% na Europa (1,2).
Existem várias definições de SM,
porém, quando associada ao hipogonadismo a mais adequada é a definição da NCEP/ATP III (Figura1)
cujos critérios são considerados os
melhores preditores da disfunção
erétil aterogênica do hipogonadismo masculino (3).
Embora dentro dos limites da
normalidade, há uma tendência secular de redução dos níveis médios
de testosterona em homens saudáveis que pode estar diretamente relacionada a fatores ambientais como
mudança de estilo de vida e obesidade (4). Na população brasileira, à semelhança da população mundial, a
prevalência de homens com níveis de
testosterona total inferiores a 300ng/
dl é de 20% (5). Homens adultos com
níveis de testosterona total abaixo
do limite inferior da normalidade
para adultos jovens (280-300 ng/
dl) são considerados hipogonádicos
e o diagnóstico de hipogonadismo
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Figura 1: Critérios utilizados para a
definição de Síndrome Metabólica
de acordo com US National
Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III (2001)

masculino tardio fica caracterizado
quando esses níveis estão associados
a sintomas clínicos, especialmente
disfunções sexuais (6,7,8,9).
Existe uma relação clara entre a
disfunção sexual masculina e os níveis de testosterona onde a severidade do quadro de SM, especialmente
a circunferência abdominal, que é
um importante indicador de obesidade visceral, está inversamente associada com as concentrações séricas
de testosterona (10). Em se tratando
de SM, sabemos que a hiperinsulinemia e a resistência à insulina (RI)
são antecedentes do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e este tem sido
frequentemente associado ao hipogonadismo masculino (11).
Sim, Testosterona para Obesos
com Síndrome Metabólica!
De um modo geral, a reposição de
testosterona está indicada em homens com diagnóstico de hipogonadismo (níveis baixos de testosterona associado a sintomas clínicos)
relacionado ou não à SM (9).
É clássico que a reposição com
testosterona proporciona melhora

da libido, densidade óssea, massa
muscular, composição corporal e eritropoiese (12). Outrossim, atualmente
esse tratamento tem sido associado
à melhora dos componentes da SM
como o diabetes mellitus, hipertensão arterial, perfil lipídico e circunferência abdominal (13), à redução
da massa gorda e ao incremento da
massa magra sem alteração significativa do peso (14).
A obesidade atualmente é considerada um estado inflamatório de
baixo grau onde o tecido adiposo
gera quantidades consideráveis de
moléculas pró-inflamatórias como
PCR, TNF-a e isoleucinas, explicando a existência de uma relação inversa entre os níveis de testosterona e
os níveis de marcadores inflamatórios (15,16); além disso, a manutenção
de níveis fisiológicos de testosterona em pacientes hipogonádicos com
SM determina uma redução drástica
nos níveis de insulina, leptina, HOMA-R e marcadores inflamatórios
como IL-1b, TNFa e PCR (17), sem
determinar policitemia ou alterações
nos parâmetros prostáticos (18), além
de exercer efeito antitrombótico, reoutubro 2012 – ABESO 59 – 7
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duzindo, portanto, o risco cardiovascular (19).
Formas Farmacêuticas de
Testosterona
As formas de tratamento com
testosterona diferem em vários aspectos, incluindo perfil de segurança, via de administração, dosagem e
intervalo de uso. A melhor opção é
aquela que permite restabelecer os
níveis séricos fisiológicos da testosterona (20,21,22).
Dentre as três formulações injetáveis disponíveis no mercado brasileiro (duas compostas de ésteres de testosterona de curta duração e uma de
undecanoato de testosterona de longa duração) constatou-se que todas
são eficientes em elevar os níveis de
testosterona e melhorar clinicamente pacientes hipogonádicos, mas o
undecanoato de testosterona depot,
apesar de mais caro, é mais fisiológico. Ainda, as três opções se mostraram seguras não elevando significativamente o hematócrito, a hemoglobina e o PSA (23).
Testosterona para Obesos com
Síndrome Metabólica? Não!
Ainda é discutida, na literatura,
a necessidade da reposição com testosterona em homens hipogonádicos com SM. Há alguns anos foi demonstrado que a perda de peso determinou um significativo aumen-
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to nos níveis séricos de testosterona
total e livre e nos níveis de LH que
estavam relacionados com a diminuição da concentração de insulina
plasmática. Os autores concluíram
que homens com obesidade de grande porte têm níveis séricos de testosterona livre reduzidos, que melhoram após a perda de peso. Além disso, a redução da concentração de insulina plasmática a níveis próximos
aos normais determina a restauração
dos níveis de SHBG e testosterona
total após a perda de peso (24,25).
Levando-se em conta as contraindicações formais da utilização da
testosterona, vale ressaltar que está
contraindicado o uso de testosterona em pacientes portadores de Ca
de próstata ou mama e nos pacientes com nódulo de próstata palpável
ou PSA >4. Já em homens com hipertrofia benigna de próstata e sintomas urinários leves ou moderados
a testosterona deve ser aplicada com
cautela, e aqueles com sintomas urinários severos devem ser submetidos
à avaliação urológica antes de iniciar
o uso de testosterona. Outras condições que contraindicam a administração de testosterona em homens
são: hematócrito >50% ou presença
de ICC grau III ou IV. Os homens
com moderada ou severa apneia obstrutiva do sono devem ser avaliados
por um especialista antes de iniciar
a terapêutica com testosterona (26).

Apesar de não ser uma contraindicação formal, não é recomendada a utilização de testosterona em
pacientes que ainda desejam preservar a fertilidade, pois o uso contínuo
de testosterona por longos períodos
pode prejudicar a fertilidade.
Conclusão
Ainda existem controvérsias sobre o
tema. Há indícios de que a reposição
de testosterona no obeso hipogonádico (aquele com níveis baixos de
testosterona e com sintomas) pode
melhorar os fatores da síndrome metabólica quando normaliza-se a concentração de testosterona. No entanto, a mudança do estilo de vida com
a consequente perda de peso também contribui de forma significativa para a reversão do quadro de SM
e elevação dos níveis de testosterona.
Em última análise, o tratamento do paciente obeso com SM e hipogonadismo deve se constituir de
mudança nos hábitos de vida (reeducação alimentar e atividade física
regular). Quando necessário (níveis
hormonais baixos com sintomas), a
reposição pode ser considerada de
forma individualizada. No entanto,
se optado pela reposição, uma vez
restabelecidos os parâmetros metabólicos normais, o uso da testosterona deverá ser revisto quanto à
dose e possibilidade de interrupção
do uso. c
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