
Geração pós-guerra aumenta uso de hormônio masculino e FDA reage 
Arlene Weintraub 
 
Quando a Endo Pharmaceuticals adquiriu dois produtos experimentais de testosterona neste 
ano, o executivo-chefe da empresa, David P. Holveck, previu que questões de segurança 
poderiam adiar a aprovação pela Agência de Remédios e Alimentos (FDA, na sigla em inglês). 
Versões sintéticas desse hormônio masculino são prescritas para milhares de pacientes nos 
Estados nidos para tratar problemas de fadiga, diminuição da libido e outros sinais de 
deficiência de testosterona. Mas quando são aplicados na forma de gel tópico, possuem a 
desagradável propensão de serem absorvidos por outras pessoas - passando, digamos, de um 
pai para o filho e causando temporariamente sintomas de puberdade, aumento da 
agressividade e outros aborrecimentos.  
 
Além disso, a FDA está preocupada com o crescente uso da testosterona por clínicas 
antienvelhecimento, que tentam recuperar a juventude dos "boomers" (os nascidos durante a 
explosão populacional após a Segunda Guerra nos EUA) e com o abuso de tais medicamentos 
em esportes. 
 
Holveck estava certo em preocupar-se. Em 19 de outubro, a FDA informou que não aprovaria o 
Fortesta, um gel tópico de testosterona da Endo, até que a empresa realizasse alguns testes 
adicionais de segurança. Apenas sete semanas depois, as autoridades reguladoras adiaram 
outro produto do tipo da Endo, uma versão injetável - também por questões de segurança. 
 
Não é de surpreender que a FDA esteja sendo tão vigilante. As vendas de produtos de 
testosterona que já estão no mercado dispararam 25% nos 12 meses até junho, para cerca de 
US$ 1 bilhão. A recessão tirou força de outras das chamadas "drogas de estilo de vida" - 
remédios que tratam de condições que não representam risco à vida. Até o grande sucesso de 
vendas Viagra, da Pfizer, teve queda de 8% no trimestre mais recente, na comparação anual. 
 
A testosterona, no entanto, não. O desejo dos "boomers" pelo hormônio agora incita uma 
disputa agressiva entre seus fabricantes. Em 28 de setembro, o laboratório farmacêutico 
Abbott Laboratories pagou US$ 6,6 bilhões para comprar a Solvay Pharmaceuticals, fabricante 
do produto com testosterona mais vendido, o AndroGel. A Auxilium Pharmaceuticals também 
se esforça para conseguir mais participação de mercado. Holveck, da Endo, acredita que há 
espaço de sobra para crescer. "O elemento propulsor é a demografia", afirma. A analista 
Annabel Samimy, que cobre as ações da Endo e Auxilium, para a Thomas Weisel Partners, 
projeta crescimento regular superior a 10% para esses tipos de produtos, calculando que 
apenas 10% dos pacientes com baixa testosterona são tratados atualmente. 
 
Os novos participantes no mercado, contudo, terão de lidar com a reação dos reguladores, 
iniciada em maio. O FDA, tendo recebido mais de 20 informes de testosterona, em produtos 
comerciais, que passou para crianças, exigiu que fossem adicionados as temidas "tarjas 
pretas" de alerta aos rótulos do AndroGel e do Testim, produto rival, da Auxilium. As 
companhias colocaram avisos chamativos em todas as embalagens e material de marketing e 
tiveram de produzir novas instruções de uso, instruindo os pacientes a lavarem as mãos 
cuidadosamente depois de aplicar o gel. 
 
O FDA não informa que exigências imporá aos produtos de testosterona ainda sob análise. 
Holveck, no entanto, diz que a agência quer que a Endo faça um estudo de "lavagem" sobre o 
Fortesta. Os pacientes no teste terão de limpar as mãos depois de aplicar o gel e passar por 
testes para avaliar se sobram resíduos. A exigência adiará a aprovação até 2010, prevê 
Holveck. 
 
A testosterona é uma das terapias de maior crescimento prescritas pela indústria 
antienvelhecimento, que movimenta US$ 80 bilhões por ano e adotou o hormônio como a cura 
da moda para a andropausa, geralmente mais conhecida como a menopausa masculina. Os 
médicos mais conservadores questionam a existência de tal problema e os fabricantes de 
testosterona evitam discussões porque não têm permissão para promover remédios para que 
sejam usados para fins além dos recomendados pela FDA. Ainda assim, esse tipo de prescrição 



deverá ser responsável por grande parte do forte crescimento do mercado. O fato não passa 
despercebido pela FDA: durante entrevista para anunciar as tarjas pretas de alerta nos rótulos, 
uma porta-voz da agência disse estar alarmada com o fato de serem feitas 25 mil prescrições 
por ano para mulheres, para fins além dos recomendados pela FDA, que a usam para 
aumentar sua libido. 
 
O mercado está tão quente que os fabricantes de testosterona, longe de reclamarem contra a 
fiscalização reguladora, concentram-se em manter a concorrência dos genéricos a distância.  
 
Neste ano, a Auxilium entrou com petição na FDA argumentando que o órgão não deveria 
deixar uma versão genérica do Testim ser lançada no mercado sem exigir que seu fabricante 
fizesse os estudos de lavagem para provar que o genérico - que possui ingredientes 
ligeiramente diferentes - não representa mais risco de transferência da testosterona do que o 
original. A FDA concordou, liberando a Auxilium para concentrar-se na batalha contra a Solvay, 
que possui mais de 80% de participação de mercado, segundo a empresa de pesquisas IMS 
Health. Na prática, a Auxilium transformou a crescente preocupação da agência com questões 
de segurança em uma vitória estratégica: não se deparará tão cedo com concorrentes de baixo 
custo. 
 
O CEO da Auxilium, Armando Anido, admite não ter capital para investir em publicidade 
pesada, como a Solvay vem fazendo com o AndroGel. Ele acredita, no entanto, que todos os 
anúncios de Viagra sugerindo aos homens para visitarem seus médicos por problemas de 
disfunção erétil podem estar ajudando-o - ao despertar interesse por produtos que a FDA 
ainda vê com preocupação. "Em vez do pequeno comprimido azul", diz Anido, "esses homens 
podem acabar fazendo reposição de testosterona." 
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