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Distúrbio Androgênico do Envelhecimento Masculino

Atualmente, é crescente a preocupação com o papel da testosterona (T) na manutenção da 
saúde e qualidade de vida do homem.

O declínio de androgênios no envelhecimento é reconhecido como um problema de saúde 
e têm efeitos deletérios em vários sistemas e tecidos. Essa condição clínica é denominada 
distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (DAEM) ou hipogonadismo e tem 
recebido extensa atenção nos últimos anos. 

Prevalência do DAEM

Após os 40 anos ocorre um declínio de 1% a 2%  da testosterona  total por ano. Cerca de 20% 
dos homens entre 60 e 80 anos, apresentam níveis de testosterona abaixo do limite desejável.

Carruthers M - Time for international action on treating testosterone deficiency syndrome - The Aging Male, March 2009; 12(1): 21–28. 
Nigro N. - Testosterone treatment in the aging male: myth or reality? - Swiss Med Wkly. 2012;142:13539

Nigro. N. Swim Med Wkly, 2012

DAEM
É uma síndrome clínica que resulta 
na diminuição da função dos 
testículos, incapazes de produzir 
níveis fisiológicos de testosterona 
e quantidade normal de 
espermatozóides, ocasionada pela 
disfunção de um ou mais níveis do 
eixo hipotálamo-hipófise-testículos. 

Níveis baixos de testosterona 
estão associados ao aumento da 
mortalidade em homens. 

O DAEM é um distúrbio que afeta a 
qualidade de vida e expectativa de 
vida do homem. 

A terapia de primeira linha para o 
DAEM  é a reposição de testosterona.
 
Bhasin S. -Testosterone therapy in men with androgen 
deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical 
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. Jun 2010; 
95(6):2536-2559 
Tsujimura A., Nonomura N.- Recent topics related to 
testosterone deficiency syndrome in Japan - Asian 
Journal of Andrology (2011) 13, 558–562 

Declínio de testosterona x idade
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TitleTerapia de reposição de testosterona (TRT)

Terapia de primeira linha para DAEM

A terapia de reposição de testosterona (TRT) é considerada terapia de 
primeira linha para tratamento do DAEM.

A reposição de testosterona é indicada para pacientes que 
apresentam quadro clínico e laboratorial sugestivos de DAEM e 
deve prover níveis fisiológicos de testosterona, mantendo os níveis 
séricos dentro dos limites da normalidade, com padrão circadiano 
semelhante a indivíduos jovens saudáveis. Evidências comprovam que 
a reposição de testosterona é segura e eficaz para tratar homens com 
deficiência androgênica. 

Apesar disso, apenas 10% dos homens com hipogonadismo estão em 
tratamento.

Tan RS, Culberson JW.- An integrative review on current evidence of testosterone replacement 
therapy for the andropause.Maturitas.  2003 May 30;45(1):15-27. 
Nardozza A et al.; Manual de Urologia – Sociedade Brasileira de Urologia – 2010. 
US Food and Drug Administration Updates(2004) 

Efeitos benéficos da testosterona (TRT)

Nardoza A et al, International Brazilian Journal, 2011

Di Luigi L etal, J Sex Med, 2012

Nigro. N - Testosterone treatment in the aging male: myth or reality? - Swiss Med Wkly. 
2012;142:w13539

Declínio de testosterona relacionado a idade em 
homens saudáveis
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Composição 
corporal

Coração e perfil 
lipídico

Memória e cognição

Humor e depressão

Sistema sexual

• Melhora da massa e força muscular
• Contenção do acúmulo de gordura  
 visceral e obesidade central
• Benefício na densidade mineral óssea

• Reduz fibrinogênio e insulina circulante
• Benéfico no metabolismo lipídico
• Reduz risco de aterosclerose

• Melhor performance mental e intelectual

• Efeitos antidepressivos
• Influência positiva nos parâmetros de  
 humor

• Efeitos positivos em reprodução, função  
 erétil e libido

Terapia de reposição de testosterona (TRT) ideal

A terapia de reposição deve liberar testosterona suficiente na 
circulação para restabelecer os níveis fisiológicos, e deve-se evitar os 
níveis supra e infrafisiológicos.

A via transdérmica proporciona perfil sérico mais fisiológico em 
comparação com outras vias de administração.

Níveis de TT em homens que receberam enantato 
de testosterona (IM dose única) x testosterona base 
(transdérmica por cinco semanas) 
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Reposição de testosterona por via transdérmica

Reposição de testosterona por via transdérmica 
em Pentravan®

A terapia de reposição de testosterona em homens hipogonadais alivia 
a sintomatologia de deficiência de testosterona e restabelece seus 
níveis fisiológicos. Em um estudo aberto, os pacientes diagnosticados 
com DAEM receberam uma preparação de testosterona por via 
transdérmica, iniciando com a dose de 60mg ao dia. A dose foi ajustada 
após 45 e 90 dias, conforme a necessidade, com o objetivo de manter 
os níveis séricos em padrões fisiológicos. A função sexual, o humor 
e a qualidade de vida foram avaliados por questionário padrão. A 
segurança e efeitos adversos foram avaliados a cada visita.

Os resultados indicaram que a aplicação diária de uma preparação de 
testosterona por via transdérmica foi um tratamento seguro e eficaz 
para reposição de andrógenos em homens hipogonadais.

Wang C. et al. Efficacy and safety of the 2% formulation of testosterone topical solution 
applied to the axillae in androgen deficient men; clin endoc oxf; 2011:75(6) 836-43

Wang C. et al; Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Dec;75(6):836-43. 

Distribuição da dose de testosterona em relação 
ao percentual de pacientes que responderam ao 
tratamento

80

60

40

20

0

100

pacientes que 
responderam ao 
tratamento
(%)

dose de
testosterona

(mg)30 mg 60 mg 90 mg 120 mg

2%

75%

17%

6%

Reposição de testosterona em dose inicial

Em um estudo preliminar, foram selecionados 10 pacientes entre 
44 e 77 anos com níveis de testosterona abaixo de 300 mg/dl (136 mg/dl 
em média), que receberam testosterona por via transdémica em doses 
variáveis entre 15mg e 120mg ao dia, por 4 a 6 semanas.

O nível sérico de T foi elevado a valores superiores a 300 ng/dL (442.9 ng/
dL em média) em 9 pacientes, que relataram melhora na função sexual e 
bem estar geral.

Não foram observadas reações de irritação cutânea e nem foram 
relatados efeitos adversos, demonstrando que a administração 
transdérmica de testosterona é uma forma eficaz e conveniente para TRT.

Reposição de testosterona em dose de manutenção

Em um estudo multicêntrico, aberto, com 149 homens que 
apresentaram hipogonadismo, foi avaliado o perfil farmacocinético 
e a segurança de uma preparação transdérmica de testosterona 2 %. 
A dose administrada iniciou com 40 mg ao dia, subindo até 70 mg ao 
dia, durante 90 dias.  

O resultado demonstrado foi que 77,5 % dos pacientes atingiram 
níveis adequados de testosterona após 90 dias e a terapia foi bem 
tolerada, sem efeitos adversos sérios. 

Portanto, a terapia com testosterona transdérmica restaura níveis 
adequados de testosterona com elevado perfil de segurança e 
grande aceitação dos pacientes.

Testosterona transdérmica em dose inicial

Testosterona (base micronizada) 60 mg

Pentravan® qsp 1 ml 

Posologia: Aplicar 1 ml (1 pump), 1 vez ao dia na região da bolsa 
testicular ou em região sem pelo e pouco tecido adiposo, como 
pulsos, antebraços ou ombros. 
Mandar tratamento para 2 meses.

Testosterona transdérmica em dose de manutenção

Testosterona (base micronizada) 40 mg

Pentravan® qsp 1 ml 

Posologia: Aplicar 1 ml (1 pump), 1 vez ao dia em região sem pelo e 
pouco tecido adiposo, como pulsos, antebraços ou ombros. 
Mandar tratamento para 2 meses.

Testosterona em pastilha bucal 

Testosterona (base micronizada) 30 mg

Resvin™ 1 pastilha

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal na parte interna da bochecha e 
deixar dissolver, 2 vezes ao dia. 
Mandar tratamento para 2 meses.

Dobs AS, McGettigan J, Norwood P, - A novel testosterone 2% gel for the treatment of 
hypogonadal males - J Androl. 2012 Jul-Aug;33(4):601-7

Wang C. et al. Efficacy and safety of the 2% formulation of testosterone topical solution 
applied to the axillae in androgen deficient men; clin endoc oxf; 2011:75(6) 836-43

Tsujimura A., Nonomura N.- Recent topics related to testosterone deficiency syndrome in 
Japan - Asian Journal of Andrology (2011) 13, 558–562

Reposição de testosterona em pastilha bucal

Neste estudo, uma formulação  bucal  de testosterona 30mg foi 
aplicada 2 vezes ao dia em 82 homens hipogonadais e os resultados 
demonstraram que esta é uma forma segura e efetiva para reposição 
fisiológica de testosterona em homens hipogonadais.

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



Veículos especiais na urologia
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10 motivos para usar 
Pentravan® na urologia
1. Pentravan® possui elevada  
 biocompatibilidade, que é responsável  
 pela maior permeação e maior  
 tolerância cutânea
2. Sensorial agradável e não pegajoso,  
 que ajuda na adesão do paciente
3. Pentravan® é produzido com   
 moderna tecnologia que possibilita  
 a formação de matriz lipossomal a  
 partir de fosfobiolipídeos vegetais
4. Pentravan® é livre de parabenos,  
 propilenoglicol, petrolato e álcool
5. Pentravan® apresenta eficácia 
 comprovada por estudos   
 de permeação realizados em   
 pele humana para: cetoprofeno,  
 testosterona, progesterona,   
 estradiol, estriol e resveratrol
6. Melhor controle do tratamento 
 através da administração de 
 hormônios e fármacos por via 
 transdérmica, possibilitando fácil  
 ajuste de dose ou descontinuação, se  
 necessário
7. Melhor opção para reposição de
 testosterona da forma mais 
 fisiológica possível, conveniente e 
 não invasiva. Apresenta elevada 
 biodisponibilidade e reduzidos  
 efeitos adversos
8. Concentração da ação local 
 de fármacos e hormônios, importante  
 especialmente no tratamento da 
 disfunção erétil, proporcionando  
 resposta mais rápida com reduzida  
 ação sistêmica
9. Possibilidade de associações 
 terapêuticas sinérgicas e 
 cientificamente embasadas   
 por via transdérmica
10.Pentravan® é um produto de   
 abrangência global, apresenta  
 extenso histórico de uso seguro por  
 milhares de pacientes no mundo

Pentravan®
Promotor de permeação transdérmica de alta performance

Único e pioneiro promotor de permeação transdérmica com estudos de permeação em pele 
humana publicados e investigado clinicamente, para administração de tratamentos hormonais. 

Estudo de permeação em pele humana

Neste estudo de permeação ex vivo em célula de Franz, em pele humana full thickness, objeto 
de uma tese de mestrado de um grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora e publicado na 
International Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC, 2014), foi avaliada a performance de 
permeação de hormônios esteroidais sexuais em Pentravan®.

Os resultados indicaram que Pentravan® mostrou-se capaz de promover índices de permeação 
transdérmica de hormônios em 48 horas, compatíveis com os níveis necessários para 
exercerem efeito biológico de forma sistêmica com eficácia assegurada graças ao perfil 
satisfatório de permeação através da pele.

Resvin™

Base para preparação de pastilhas bucais para melhorar 
biodisponibilidade e sabor

Base pronta para preparação de pastilhas bucais destinadas a dissolver lentamente na boca, 
liberando o ativo para absorção na mucosa bucal e sublingual e para o trato gastrointestinal.

Benefícios

• Aumento da absorção e biodisponibilidade 
 de ativos
• Facilidade de administração
• Elevada adesão dos pacientes ao tratamento
• Facilidade de preparo
• Adequada para mascaramento do sabor 
 amargo  de ativos
• Estabilidade química e microbiológica

Polonini HC, Brandão MAF, Ferreira AO et al. Evaluation of Percutaneous Absorption Performance for Human Female Sexual 
Steroids into Pentravan Cream. IJPC 2014; 18(4):332-340.

Perfil de permeação de testosterona em Pentravan® - 48h
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