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Protocolo de encaminhamento para andrologia
O protocolo de Andrologia será publicado ad referendum conforme resolução CIB/RS 764/2014.
Os motivos de encaminhamento selecionados são os mais prevalentes para a especialidade Andrologia.
Ressaltamos que outras situações clínicas ou mesmo achados na história e no exame físico dos pacientes podem
justificar a necessidade de encaminhamento e podem não estar contempladas nos protocolos. Solicitamos que
todas as informações consideradas relevantes sejam relatadas.
As informações do conteúdo descritivo mínimo devem ser suficientes para caracterizar a indicação do
encaminhamento e sua prioridade, além de contemplar a utilização dos recursos locais para avaliação e tratamento
do caso.
Pacientes com espermograma alterado que estejam tentando engravidar ou com história definida de
infertilidade do casal devem ter preferência no encaminhamento ao andrologista quando comparados com
outras condições clínicas previstas neste protocolo.
Condições de saúde que necessitam encaminhamento para serviços de urgência/emergência não são
contempladas nestes protocolos. É responsabilidade do médico assistente tomar a decisão e orientar o
encaminhamento para o serviço apropriado em situações de maior gravidade, conforme sua avaliação.
Atenção: oriente o paciente para que leve, na primeira consulta ao serviço especializado, o documento de
referência com as informações clínicas e o motivo do encaminhamento, as receitas dos medicamentos que está
utilizando e os exames complementares realizados recentemente.

Publicado em 21 de maio de 2018.
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Protocolo 1 – Disfunção sexual masculina
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para andrologia ou urologia:
 disfunção erétil refratária ao tratamento com inibidores de fosfodiesterase-5 por 6 meses (quadro 1); ou
 disfunção erétil e contraindicação (hipersensibilidade ao fármaco ou uso de nitrato oral) ou efeito adverso ao
uso de inibidores de fosfodiesterase-5; ou
 doença de Peyronie (caracterizada por placas ou nódulo palpável no pênis, ereção dolorosa, curvatura peniana
e disfunção erétil) com incapacidade de manter relação sexual; ou
 ejaculação precoce refratária ao tratamento conservador por 3 meses (uso de inibidor seletivo de recaptação
de serotonina e terapia comportamental por 3 meses); ou
 disfunção sexual associada a suspeita ou diagnóstico de hipogonadismo1..

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para endocrinologia:
 suspeita ou diagnóstico de hipogonadismo1.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. tratamento em uso ou já realizado para disfunção erétil (medicamentos utilizados com dose e posologia);
3. outros medicamentos em uso com posologia;
4. se paciente com doença de Peyronie, apresenta incapacidade para manter relação sexual (sim ou não);
5. se suspeita de hipogonadismo descreva, com data, o resultado de dois exames de testosterona total
coletados em dias diferentes;
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

1 Na possibilidade de investigar hipogonadismo, solicitar com a segunda amostra de testosterona total os seguintes

exames: LH, FSH, prolactina, TSH e T4-livre.
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Protocolo 2 – Varicocele
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para andrologia ou urologia:


varicocele associada a:
 testículo ipsilateral diminuído; ou
 espermograma com parâmetros alterados (quadro 2 – desde que tenha varicocele clínica e que
pretenda ter filhos)1; ou
 sintomas (dor ou desconforto).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (incluir tempo de evolução, frequência, alteração em volume testicular, varicocele unilateral
ou bilateral);
2. descrição da ecografia escrotal, com data (se realizado);
3. descrição de ecografia ou tomografia de abdômen total (se realizada para pacientes com varicocele unilateral
direita), com data;
4. descrição do espermograma, com data (se realizado);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

1 – Define-se varicocele clínica quando é possível identificá-la, visualmente ou na palpação de bolsa escrotal, quando o
paciente for examinado em posição ortostática (em pé). Também pode ser definida por parâmetros ultrassonográficos:
diâmetro venoso > 2,45 mm em repouso ou 2,95 mm durante manobra de Valsava.
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Protocolo 3– Infertilidade Masculina
Avaliação e tratamento completo de casais com infertilidade pode necessitar de encaminhamento adicional da mulher para a
especialidade Ginecologia-Infertilidade – consultar protocolo específico.

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Andrologia:
 homem com varicocele clínica1 associada à oligospermia; ou
 homem com azoospermia ou outras alterações em espermograma (quadro 2) que deseja realizar investigação
etiológica para infertilidade; ou
 homem que deseja reversão de vasectomia.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. casal está tentando gestar (sim ou não). Se sim, descreva a quanto tempo;
2. história de filhos prévios, distúrbios de ereção ou ejaculação, presença de varicocele clinicamente identificada
ou realização de vasectomia prévia;
3. resultado de espermograma, com data (se realizado);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

1 – Define-se varicocele clínica quando é possível identificá-la, visualmente ou na palpação de bolsa escrotal, quando o
paciente for examinado em posição ortostática (em pé). Também pode ser definida por parâmetros ultrassonográficos:
diâmetro venoso > 2,45 mm em repouso ou 2,95 mm durante manobra de Valsava.
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Anexos
Quadro 1 – Tratamento para disfunção erétil com inibidor de fosfodiesterase-5
Sildenafil (comprimidos de 25, 50 e 100 mg):






iniciar com dose de 50 mg (iniciar com 25 mg em pessoas com mais de 65 anos).
tomar a medicação 1 hora antes do ato sexual.
utilizar a medicação somente 1 vez ao dia e se necessário.
se efeito adverso, reduzir para 25 mg.
dose máxima de 100 mg/dia.

Contraindicação: hipersensibilidade ao medicamento ou uso concomitante (regular ou intermitente) de
nitratos (nitroglicerina, mononitrato de isossorbida, dinitrato de isossorbida).
Efeitos adversos comuns: cefaleia, rubor facial, epigastralgia, congestão nasal, distúrbios visuais.
Pacientes com doença cardiovascular de baixo risco podem ser tratados para disfunção erétil com
inibidores da fosfodiesterase-5 desde que não estejam em uso de nitratos. Nesses pacientes iniciar
com doses mais baixas.
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018).
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Quadro 2. Valores normais de espermograma segundo a Organização Mundial da Saúde, 2010
Parâmetros

Valor de Normalidade

Volume

≥ 1.5 mL

pH

≥ 7,2

Concentração

≥ 15 milhões de espermatozoides/mL

Número de espermatozoides

≥ 39 milhões por ejaculação

Motilidade total (PR + NP)

≥ 40%

Motilidade progressiva (PR)

≥32%;

Morfologia estrita (KRUGER)

≥ 4%

Vitalidade

≥58%

Graduação de Motilidade:


Motilidade progressiva (PR): espermatozoides movimentam-se ativamente com trajetórias e
velocidades diversas.



Motilidade não progressiva (NP): todos os tipos de motilidade com ausência de progressão.



Imóvel (IM): espermatozoides sem movimento (cabeça e cauda imóveis).

Orientar coleta no período de 2 a 7 dias de abstinência sexual. Se houver azoospermia ou oligospermia
grave (abaixo de 5 milhões de espermatozoides/ml), repetir espermograma em 2 semanas. Para outros
achados anormais, repetir espermograma em 3 meses.
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de WORLD HEALTH ORGANIZATION (2010) e NICE (2013).

