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RESUMO
Introdução: O transtorno do desejo sexual hipoativo (TDSH) afeta cerca de 10% das mulheres adultas, apresentando considerável impacto na qualidade de vida. Existem poucas opções de tratamento para as disfunções sexuais femininas, mas
a testosterona tem vindo a ser estudada como uma possibilidade. A presente revisão pretende averiguar a evidência atual
sobre o efeito da testosterona neste transtorno.
Métodos: Pesquisa de normas de orientação clínica/guidelines baseadas na evidência (NOC), ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), revisões sistemáticas (RS) e meta-análises (MA) publicados entre 01/11/2014 e 01/11/2019,
utilizando os termos de pesquisa “hypoactive sexual desire disorder’’, “treatment’’, “women’’ e “testosterone’’. Para atribuição do nível de evidência (NE) e força de recomendação (FR) foi utilizada a Strenght of Recommendation Taxonomy da
American Academy of Family Physicians.
Resultados: Foram selecionados oito de 54 artigos encontrados: uma RS, duas MA e cinco NOC. As MA demonstram
benefício da testosterona no tratamento do TDSH, principalmente em mulheres pós-menopausa. Apenas a RS, NE 2, encontrou evidência do benefício em mulheres na pré-menopausa. As NOC incluídas nesta revisão recomendam o uso de
testosterona em mulheres pós-menopausa, desaconselhando, no entanto, a sua manutenção na ausência de resultados
significativos após seis meses.
Discussão: A presente revisão obteve resultados consistentes relativamente à eficácia da testosterona. No entanto, os
autores constataram algumas limitações, nomeadamente: heterogeneidade da dose e formulação de testosterona utilizadas; escassez de estudos em mulheres na pré-menopausa e ainda o perfil de segurança a longo prazo pouco consistente.
Existe assim necessidade de estudos adicionais de elevada qualidade, metodologia homogénea e amostras relevantes que
suportem a evidência e segurança do seu uso.
Conclusão: A evidência atual indica que a testosterona em dose moderada tem benefício no tratamento do TDSH em mulheres, sendo mais significativa no período pós-menopausa (FR A).
Palavras-chave: transtorno do desejo sexual hipoativo; tratamento; mulher; testosterona
ABSTRACT
Introduction: Hypoactive sexual desire disorder (HSDD) affects about 10% of adult women, with a considerable impact on
quality of life. There are few treatment options for female sexual dysfunction, but testosterone has been studied as a possibility. This review aims to investigate the current evidence on the effect of testosterone on this disorder.
Methods: Search of clinical guidelines (CG), randomized controlled trials (RCT), systematic reviews (SR) and meta-analyzes
(MA) in Evidence-Based Medicine databases published between 01/11/2014 and 01/11/2019 using the entry terms hypoactive
sexual desire disorder, treatment, women and testosterone. The Strength of Recommendation Taxonomy, from the American
Academy of Family Physicians, was used to assign the level of evidence (LE) and Strength Of Recommendation (SORT).
Results: Eight of 54 articles found were selected: one SR, two MA and five CG. Both MA demonstrate benefit of testosterone
in the treatment of HSDD, especially in postmenopausal women. Only the SR, LE 2, found evidence of the benefit in pre-menopausal women. The CG included in this review recommend the use of testosterone in postmenopausal women, advising,
however, to stop in the absence of significant results after six months.
Discussion: The present review obtained consistent results regarding the effectiveness of testosterone. However, the authors
found some limitations, like: heterogeneity of the testosterone dose and formulation used; scarcity of studies in pre-menopausal women and the lack of consistent long-term safety profile. Thus, there is a need for additional studies of high quality,
homogeneous methodology and relevant samples that support the evidence and safety of its use.
Conclusion: Current evidence indicates that moderate doses of testosterone are beneficial when used as a treatment for
HSDD in women, most significantly in the post-menopausal period (SORT A).
Keywords: hypoactive sexual desire disorder; treatment; women; testosterone
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O

INTRODUÇÃO
transtorno do desejo sexual hipoativo
(TDSH), comummente associado a condições médicas e psicológicas negativas,
afeta cerca de 10% das mulheres adultas.1 Sendo frequentemente subdiagnosticado e tratado, apresenta considerável impacto na qualidade
de vida.2,3
O diagnóstico do TDSH inclui a distinção entre
TDSH generalizado adquirido e outras formas de
baixo desejo/interesse sexual.1 Segundo o Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V),
o diagnóstico tem por base a presença de sensação
de angústia associada a três dos seguintes sintomas
(com duração mínima de 6 meses): ausência ou redução de (1) atividade sexual, (2) fantasias sexuais,
(3) iniciativa em iniciar atividade sexual e falta de recetividade à iniciativa do parceiro, (4) excitação em
resposta a estímulos eróticos (escritos, verbais ou visuais) e/ou (5) sensações genitais e não genitais em
75-100% das relações sexuais.4
O tratamento do TDSH consta de várias abordagens, nomeadamente, a avaliação biopsicossocial de
fatores potencialmente modificáveis e, se necessário,
a intervenção terapêutica adicional: terapia sexual cognitivo-comportamental, agentes farmacológicos
com ação no sistema nervoso central e terapia hormonal (reservando-se frequentemente o uso desta
ao período pós-menopausa).1
Uma das terapêuticas hormonais mais controversas tem sido o uso off-label de testosterona, em
vários países, em mulheres com TDSH, não aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos
Estados Unidos da América (EUA), devido aos riscos
e efeitos adversos associados.1,5 Os benefícios potenciais do seu uso incluem: aumento da líbido, melhoria
da função sexual, do humor e do bem-estar geral e
ainda aumento da massa muscular e da densidade
mineral óssea.5 Apesar da sua crescente utilização
nos EUA, muitas vezes prescrita por médicos de
Cuidados de Saúde Primários (CSP), a FDA adverte
para os riscos associados, nomeadamente de complicações cardiovasculares, policitemia, aumento do
risco de tromboembolismo venoso e surgimento de
efeitos colaterais androgénicos nas mulheres.1,5
A presente revisão baseada na evidência pretende, assim, averiguar o conhecimento atual sobre o
efeito do uso de testosterona no tratamento do TDSH
nas mulheres.
MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa de normas de orientação clínica/guidelines baseadas na evidência (NOC),
ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC),
revisões sistemáticas (RS) e meta-análises (MA),
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publicados entre 01/11/2014 e 01/11/2019, nas línguas
portuguesa e inglesa, indexados nas bases de dados
da National Institute for Health and Care Excellence
(NICE), Guidelines Finder, The Cochrane Library,
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness
(DARE), Evidence Based Medicine Online, United
States Preventive Services Task Force (USPSTF) e
MEDLINE, utilizando os termos de pesquisa “hypoactive sexual desire disorder’’, “treatment’’, “women’’ e
“testosterone’’.
Os critérios utilizados para a inclusão dos artigos basearam-se, de acordo com a pergunta PICO
(Population, Intervention, Comparison, Outcome) em:
população-alvo constituída por indivíduos do sexo feminino com idade superior a 18 anos com diagnóstico
de TDSH; intervenção terapêutica com testosterona
(em diversas formulações, sem restrições de dosagem; comparação entre uso de testosterona (isolado
ou em associação com outros fármacos) e placebo ou
nenhum tratamento; outcomes relacionados com a
diminuição dos sintomas associados ao TDSH. Foram
utilizados como critérios de exclusão: artigos duplicados, artigos de opinião, artigos de revisão clássica de
tema, sumários de sítios na internet e artigos discordantes do objetivo da revisão.
A estratificação do nível de evidência (NE) dos estudos e a força de recomendação (FR) foi efetuada
utilizando a Strength of Recommendation Taxonomy
(SORT) da American Academy of Family Physicians.
O processo de seleção dos artigos para revisão foi
realizado em duplicado pelos autores que discutiram
em conjunto a inclusão/exclusão do artigo, sempre
que surgiram dúvidas, com uma taxa de concordância final de 100%. A leitura integral dos artigos incluídos e a avaliação da qualidade e NE destes foi discutida por todos os autores.
RESULTADOS
Da pesquisa bibliográfica efetuada resultou um
total de 54 artigos, dos quais nove cumpriram os critérios de inclusão, tendo apenas um destes sido excluído após leitura integral (uma RS) por se ter verificado duplicação de resultados de ECAC (abordados
numa MA já incluída) (Figura 1).
Assim, foram selecionados oito artigos: uma RS,
duas MA e cinco NOC. A Figura 1 representa o organigrama de seleção dos estudos. Os Quadros I, II, III
resumem as características dos estudos selecionados
para revisão.
Reed e colaboradores pretenderam, na RS que elaboraram, apurar a evidência do benefício do uso de testosterona em várias formulações, em mulheres na pré-menopausa, em comparação com o uso de um placebo.6
A RS analisou dados de quatro ECAC (n = 605)
realizados em mulheres na pré-menopausa, durante
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54 Artigos
encontrados na
pesquisa inicial

Triagem por leitura de
título e resumo

9 Artigos
selecionados para leitura
integral

Triagem por
leitura integral

8 Artigos incluídos

45 Referências
excluídas por:
(8) Divergência dos
objetivos do trabalho
(2) Incumprimento dos
critérios de inclusão
(31) Artigos que não
NOC, ECAC, RS ou MA

1 Referência excluída
(RS) por duplicação
de resultados de ECAC
(abordados em
MA incluída)
1 RS | 2 MA
5 NOC

Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos.

Legenda: ECAC – ensaios clínicos aleatorizados e controlados; MA –
meta-análises; NOC – normas de orientação clínica/guidelines baseadas
na evidência; RS – revisões sistemáticas.

períodos de quatro a 16 semanas, em que se compararam os efeitos do uso da testosterona em diversas
formulações (spray, creme, gel, comprimido) e de um
placebo (Quadro I). Os resultados obtidos variaram
de acordo com a formulação e dose de testosterona
utilizados. Para a testosterona em spray, verificou-se que uma dose média de 90 μL se associou a um
aumento de 2,48 eventos sexuais satisfatórios vs 1,7
com o placebo, enquanto doses muito baixas e muito
altas não revelaram alterações a nível deste outcome.
Relativamente à testosterona em creme a 1%, na dose
de 10 mg/dia, constatou-se um aumento do score na
Escala de Autoavaliação Sexual de Sabbatsberg em
15,7 pontos. A testosterona em gel, com uma administração 4 a 8h antes da relação sexual, conforme
a necessidade individual, revelou promover um aumento na facilidade de excitação vs placebo (4,0
vs 4,4), mas sem impacto no desejo sexual. No que
concerne à testosterona em comprimido, em dose
variável de acordo com peso corporal e o juízo clínico
do investigador, verificou-se um aumento da pontuação no subgrupo urogenital (que avalia problemas
vesicais, sexuais e de secura vaginal), da Escala de
Avaliação da Menopausa (MRS), com alteração do

Quadro I. Revisão Sistemática (RS).
Referência

População

Intervenção

Resultados

NE

Testosterona em spray:
• Dose média (90 μL):
Aumento de 2,48 eventos sexuais satisfatórios vs 1,7 com o placebo.
• Dose baixa e muito alta:
Sem alteração nos eventos sexuais satisfatórios em comparação ao
placebo.

Reed e colaboradores,
2016

Mulheres na
pré-menopausa
4 ECAC
n = 605

Testosterona na
formulação
spray/creme/gel
/comprimido
vs placebo
(4-16 semanas)

Testosterona em creme a 1% (10 mg/dia):
• Aumento do score na Escala de Autoavaliação Sexual de Sabbatsberg
em 15,7 pontos.
Testosterona em gel (administração 4 a 8h antes da relação sexual,
conforme necessidade individual):
• Aumento da facilidade de excitação vs placebo (4,0 vs 4,4) mas sem
alteração no desejo sexual.

2

Testosterona em comprimido (dose variável de acordo com peso corporal e o julgamento do investigador):
• Aumento da pontuação no subgrupo urogenital(*) na Escala de
Avaliação da Menopausa (MRS) após o tratamento com alteração do
score de grave para ligeiro (4,9 para 1,3).
• Aumento do relato de efeitos colaterais androgénicos com o tratamento com testosterona vs placebo.
Legenda: ECAC – ensaios clínicos aleatorizados e controlados; NE – nível de evidência.

score de grave para ligeiro (4,9 para 1,3). Os investigadores fazem ainda referência ao aumento de efeitos colaterais androgénicos relatados (como hirsutismo, acne, clitoromegália, alteração da voz e queda
de cabelo) com o tratamento com testosterona (nas
várias formulações estudadas) vs placebo.
Islam R. e colaboradores, na MA que elaboraram tiveram como objetivo averiguar a evidência da
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segurança e eficácia da utilização de testosterona, em
mulheres na pré-menopausa e pós-menopausa de
causa cirúrgica ou natural, quando comparada com
o uso de placebo ou outro fármaco (como estrogénios orais, com ou sem associação de progestativo)
(Quadro II).7 Neste contexto, os dados incluídos e
analisados na MA pertenciam a 15 ECAC realizados
em mulheres na pós-menopausa de causa cirúrgica
v.11, nº 1 | março de 2021
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ou natural (n = 3766) e três ECAC realizados em mulheres na pré-menopausa (n = 226). As mulheres incluídas no estudo apresentavam idades compreendidas entre os 20 e os 77 anos. Os estudos realizados,
com duração variável entre 12 semanas e 2 anos,
compararam os efeitos do uso de testosterona, oral
ou não oral (nas formulações transdérmica, creme,
gel, spray, sublingual, intramuscular ou de implante
subcutâneo) com o uso de um placebo ou outro fármaco (como os estrogénios orais, com ou sem progestativo associado). As formulações de testosterona
mais utilizadas nos estudos analisados foram a oral,
na dose de 1,25-2,5 mg/dia, e a transdérmica, na dose
de 300 μg/dia (Quadro II). Relativamente às mulheres na pré-menopausa, não se apurou benefício significativo no aumento do número de relações sexuais
satisfatórias ou em qualquer outro domínio da função sexual, tendo-se apenas verificado em um dos
estudos uma discreta diminuição das preocupações
relacionadas coma atividade sexual [mean difference

(MD) = -14,06; intervalo de confiança (IC) 95% -18,16
a -9,96]. No que respeita às mulheres na pós-menopausa constatou-se um aumento significativo da função sexual traduzido por um aumento da frequência
de eventos sexuais satisfatórios (MD = 0,85; IC 95%
0,52 a 1,18; p = 0,014), do desejo sexual (MD = 0,36; IC
95% 0,22 a 0,50; p < 0,0001), do prazer (MD = 6,86;
IC 95% 5,19 a 8,52), da excitação (MD = 0,28; IC 95%
0,21 a 0,35), do número de orgasmos (MD = 0,25; IC
95% 0,18 a 0,32) e ainda da capacidade de resposta
a estímulos sexuais (MD = 0,28; IC 95% 0,21 a 0,35).
Oito dos estudos analisados reportaram uma melhoria significativa dos eventos sexuais satisfatórios após
quatro semanas de tratamento. Verificou-se ainda um
aumento da auto-estima nas mulheres (MD = 5,64; IC
95% 4,03 a 7,26) e uma diminuição das preocupações
relacionadas com a atividade sexual (MD = 8,99; IC
95% 6,90 a 11,08) e do sofrimento associado ao TDSH
(MD = -0,27; IC 95% -0,36 a -0,17). Os autores mencionam o aumento de efeitos adversos androgénicos

Quadro II. Meta-Análises (MA).
Referência

Islam R. e
colaboradores,
2019

População

Mulheres na
pós-menopausa
cirúrgica ou
natural
15 ECAC
n = 3766
Mulheres na
pré-menopausa
3 ECAC
n = 226
Idades:
20-77 anos

Mulheres
pós-menopausa
cirúrgica ou
natural
Achilli C. e
colaboradores,
2016

7 ECAC
n = 3035
Randomização:
n = 1350 TTD
n = 1379 placebo

Intervenção

Uso de testosterona
(oral ou não oral - TTD/
creme/gel/spray/
sublingual/intramuscular/
implante subcutâneo)
vs placebo ou outro
fármaco (EO, com ou
sem progestativo)
(12 semanas – 2 anos)
Formulações e doses de
testosterona
mais utilizadas: oral
(1,25 - 2,5 mg/dia)
e TTD (300 μg/dia)

Uso de TTD
(150-400 μg/dia)
vs placebo
Dose de TTD
mais utilizada: 300 μg/
dia

Resultados

NE

Mulheres na pós-menopausa:
• Aumento significativo da função sexual:
- aumento da frequência de eventos sexuais satisfatórios (MD =
0,85; IC 95% 0,52 a 1,18; p = 0,014) e do desejo sexual (MD = 0,36;
IC 95% 0,22 a 0,50; p < 0,0001);
- aumento do prazer (MD = 6,86; IC 95% 5,19 a 8,52) e excitação
(MD = 0,28; IC 95% 0,21 a 0,35);
- aumento do número de orgasmos (MD = 0,25; IC 95% 0,18 a
0,32) e da capacidade de resposta a estímulos sexuais (MD =
0,28; IC 95% 0,21 a 0,35).
• Aumento da auto-estima (MD = 5,64; IC 95% 4,03 a 7,26).
• Diminuição das preocupações relacionadas à atividade sexual (MD = 8,99; IC 95% 6,90 a 11,08) e do sofrimento associado
ao desejo sexual hipoativo (MD = -0,27; IC 95% -0,36 a -0,17).

1

Mulheres na pré-menopausa:
• Sem benefício significativo no aumento da função sexual:
- sem efeito no aumento do nº de relações sexuais satisfatórias;
- discreta redução das preocupações relacionadas à atividade
sexual (MD = -14,06; IC 95% -18,16 a -9,96).
• Aumento do peso corporal e dos EA androgénicos com
testosterona vs placebo ou outro fármaco, mas sem referência a
eventos adversos graves;
• Aumento significativo do valor sérico de colesterol LDL com
testosterona oral vs testosterona não-oral (exemplo: TTD ou
creme).
Grupo TTD vs placebo:
• Aumento significativo das relações sexuais satisfatórias (MD =
0,92; IC 95% 0,65-1,19; p < 0,001).
• Aumento da atividade sexual em comparação com o grupo
placebo (MD = 0,96; IC 95% 0,51-1,41; p < 0,0001).
• Aumento significativo do número de orgasmos em comparação
com o grupo placebo (MD = 1,16; IC 95% 0,68-1,65; p < 0,00001).
• Aumento do desejo sexual em comparação com o grupo placebo (MD = 6,09; IC 95% 4,51,-7,68; p < 0,001).

1

• Aumento dos EA androgénicos totais com TTD vs placebo
(MD = 1,37; IC 95% 1,12-1,69; p < 0,002) mas sem diferença significativa entre os dois grupos nos eventos adversos graves ou
razões para desistência do estudo.

Legenda: EA – efeitos adversos; ECAC – ensaios clínicos aleatorizados e controlados; EO – estrogénio orais; IC – intervalo de confiança; LDL – low
density lipoprotein; MD – mean difference; NE – nível de evidência; TTD – testosterona transdérmica.
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e ainda o aumento de peso corporal com o uso de
testosterona, nas várias formulações estudadas, em
comparação com o uso de placebo ou outros fármacos. Referem ainda alteração do perfil lipídico,
traduzido pelo aumento do valor sérico da fração de
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) do colesterol
(MD = 0,29; IC 95% 0,04 a 0,53; p < 0,0001) e diminuição do colesterol total (MD = -0,32; IC 95% -0,50 a
-0,14) com o uso de testosterona na formulação oral,
não se verificando tal alteração com o uso de formulações não-orais, como a transdérmica ou em creme
(MD = 0,02; IC 95% -0,04 a -0,70; p ≤ 0,76).
Com a sua MA, os autores Achilli C. e colaboradores, tinham por objetivo avaliar o benefício do uso
de testosterona em mulheres no período pós-menopausa, de causa cirúrgica ou natural, em comparação
com o uso de placebo (Quadro II).8 Para tal, foram
analisados sete ECAC (n = 3035), tendo as participantes sido randomizadas para o uso de testosterona
na formulação transdérmica (n = 1350) ou placebo (n
= 1379). A testosterona transdérmica foi utilizada em
doses entre 150 e 400 μg/dia, sendo de referir que a
dose mais utilizada foi de 300 μg/dia. De uma forma
global, a análise dos dados permitiu constatar os
efeitos benéficos, já anteriormente referidos, do uso
de testosterona vs placebo relativamente a sintomas
do TDSH, nomeadamente um aumento significativo
das relações sexuais satisfatórias (MD = 0,92; IC 95%
0,65-1,19; p < 0,001), da atividade sexual (MD = 0,96;
IC 95% 0,51-1,41; p < 0,0001), do número de orgasmos
(MD = 1,16; IC 95% 0,68-1,65; p < 0,00001) e do desejo
sexual (MD = 6,09; IC 95% 4,51-7,68; p < 0,001). Esta
MA refere ainda um aumento dos efeitos adversos
androgénicos totais com testosterona transdérmica
vs placebo (MD = 1,37; IC 95% 1,12-1,69; p = 0,002),
como seria expectável, mas sem diferença significativa entre os dois grupos nos eventos adversos graves
ou razões que motivassem a desistência do estudo.
As MA incluídas nesta revisão, de Islam R. e colaboradores e de Achilli C. e colaboradores apresentam
de forma consensual a eficácia e benefício do tratamento em estudo e cumprem critérios de boa qualidade, pelo que lhes foi atribuído NE 1. À RS de Reed e
colaboradores, uma vez que apresenta dados amostrais de pequena dimensão e uma menor robustez
científica nas conclusões expostas, foi-lhe atribuída
um NE 2.
De acordo com os critérios de pesquisa utilizados,
foram encontradas cinco NOC que abordam o uso da
testosterona no tratamento de mulheres com TDSH
(Quadro III).
Segundo o Global Consensus Position Statement
on the Use of Testosterone Therapy for Women, recentemente publicado em 2019, a única indicação,
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baseada na evidência científica atual, para o uso de
testosterona em mulheres é no tratamento de TDSH
(FR A).9 Este consenso, relativamente às mulheres na
pré-menopausa, refere não existirem dados suficientes
que permitam a elaboração de recomendações sobre
o uso de testosterona no tratamento de transtornos
da função sexual. No que respeita às mulheres na pós-menopausa, de causa natural ou cirúrgica, com TDSH,
recomenda a terapia com testosterona (em doses que
se aproximam às concentrações fisiológicas de testosterona de mulheres na pré-menopausa) com ou sem
terapia concomitante com estrogénios, devido aos
seus efeitos benéficos comprovados na função sexual,
em comparação ao uso de placebo ou outros fármacos
(FR A). No entanto, os autores da NOC advertem que
as recomendações citadas para o uso de testosterona
não se aplicam a formulações em comprimidos, injetáveis ou em preparações compostas. Os efeitos benéficos descritos incluem o aumento da média mensal de
eventos sexuais satisfatórios, melhoria sintomática nos
domínios do desejo sexual, excitação, orgasmo, prazer
e capacidade de resposta sexual e ainda, uma diminuição das preocupações relacionadas com a esfera sexual e sofrimento pessoal associado. No entanto é feita
a ressalva de que, se nenhum benefício for obtido em
6 meses, o tratamento deve ser interrompido (FR C).
Segundo a The International Society for the
Study of Women’s Sexual Health Process of Care for
Management of Hypoactive Sexual Desire Disorder in
Women, publicada pela Mayo Clinic em 2018, o tratamento do TDSH com testosterona transdérmica
na dose de 300 μg/dia, isolada ou em combinação
com terapia estrogénica, em mulheres em pós-menopausa, de causa natural ou cirúrgica, tem-se mostrado consistentemente eficaz (FR A).1
No que respeita ao Consensus Recommendations
- Hypoactive Sexual Desire Disorder: International
Society for the Study of Women’s Sexual Health
(ISSWSH) Expert Consensus Panel Review, publicado
em 2016, este refere que o tratamento com testosterona transdérmica, na dose de 300 μg/dia, tem sido
consistentemente relatado em vários estudos como
eficaz no TDSH em mulheres e ainda que mulheres
na menopausa podem beneficiar de tratamento off-label com testosterona (FR C).10
De acordo com a Guideline da Sociedade de
Obstetras e Ginecologistas do Canadá (SOGC):
Clinical Practice Guideline – Managing Menopause,
publicada em 2014, o tratamento com testosterona
transdérmica (sem dose especificada) demonstrou
aumentar o desejo, a excitação e a frequência de
eventos sexuais satisfatórios e diminuir o desconforto
pessoal em mulheres na pós-menopausa de causa cirúrgica ou natural (FR A).11
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Quadro III. Normas de orientação clínica (NOC).
Referência

País

Recomendações
Mulheres na pré-menopausa:
• Não há dados suficientes que permitam elaborar recomendações sobre o uso de
testosterona no tratamento de transtornos da função sexual.

Global Consensus Position
Statement on the Use of
Testosterone Therapy
for Women, 2019

The International Society for the
Study of Women’s Sexual Health
Process of Care for Management
of Hypoactive Sexual Desire
Disorder in Women, Mayo Clinic,
2018
Consensus Recommendations
- Hypoactive Sexual Desire
Disorder: International Society
for the Study of Women’s
Sexual Health(ISSWSH) Expert
Consensus Panel Review, 2016
SOGC Clinical Practice Guideline Managing Menopause, 2014

Consenso nacional sobre
Menopausa, Sociedade
Portuguesa de Ginecologia, 2016

Internacional

Mulheres na pós-menopausa, de causa natural ou cirúrgica, com TDSH:
• A terapia com testosterona (em doses que se aproximam às concentrações fisiológicas
de testosterona de mulheres na pré-menopausa) com ou sem terapia concomitante com
estrogénios, exerce um efeito benéfico na função sexual, em comparação ao uso de placebo
ou outros fármacos, incluindo aumento da média mensal de eventos sexuais satisfatórios,
melhoria sintomática nos subdomínios do desejo sexual, excitação, orgasmo, prazer e
capacidade de resposta sexual e ainda uma diminuição das preocupações relacionadas à
esfera sexual e sofrimento pessoal associado. (FR A)
• Se nenhum benefício for obtido em 6 meses, o tratamento deve ser interrompido. (FR C)

EUA

• O tratamento do TDSH com testosterona transdérmica (300 μg/dia), isolada ou em
combinação com terapia estrogénica, em mulheres em pós-menopausa de causa natural
ou cirúrgica, tem-se mostrado consistentemente eficaz. (FR A)

Internacional

• O tratamento com testosterona transdérmica (300 μg/dia) tem sido consistentemente
relatado em vários estudos como eficaz no TDSH.
• Mulheres na menopausa podem beneficiar de tratamento off-label com testosterona.
(FR C)

Canadá

• O tratamento com testosterona transdérmica demonstrou aumentar o desejo, a excitação
e a frequência de eventos sexuais satisfatórios e diminuir o desconforto pessoal em
mulheres na pós-menopausa, de causa cirúrgica ou natural. (FR A)

Portugal

• Devem ser excluídas outras causas tratáveis de perturbação do desejo sexual, antes de ser
considerada a terapêutica com testosterona. (FR A)
• O tratamento com testosterona não deve ser mantido se não houver benefícios
significativos num período de 6 meses. (FR A)

Legenda: EUA – Estados Unidos da América; FR – força de recomendação; TDSH – transtorno do desejo sexual hipoativo.

Em Portugal, em 2016, foi publicado, pela
Sociedade Portuguesa de Ginecologia, o Consenso
Nacional sobre Menopausa que adverte para a necessidade de serem excluídas outras causas tratáveis de
perturbação do desejo sexual, antes de ser considerada a terapêutica com testosterona (FR A), mencionando ainda que o tratamento não deve ser mantido
se não houver benefícios significativos num período
de seis meses (FR A).12
DISCUSSÃO
Dos oito artigos considerados, após aplicação de
critérios rigorosos de seleção, as duas MA incluídas
demonstram o benefício da testosterona no tratamento do TDSH, principalmente em mulheres pós-menopausa. Apenas uma RS, NE 2, encontrou evidência para suportar o uso deste tratamento em mulheres na pré-menopausa. Todos os artigos referidos
alertam para o aparecimento de efeitos adversos androgénicos associados ao uso prolongado da testosterona. As NOC incluídas nesta revisão recomendam
e consideram eficaz o uso de testosterona no tratamento do TDSH nas mulheres na pós-menopausa,
v.11, nº 1 | março de 2021

com a ressalva, no Consenso Nacional sobre
Menopausa da Sociedade Portuguesa de Ginecologia
e no Global Consensus Position Statement on the Use
of Testosterone Therapy for Women, de que a sua
manutenção é desaconselhada na ausência de benefícios significativos após um período de seis meses.
A abordagem das disfunções sexuais femininas
tem sido um tema controverso e motivo de grandes
divergências científicas ao longo do tempo. Raros são
os tratamentos que reúnem consenso no que a esta
temática diz respeito. Inicialmente, a terapia com testosterona foi aprovada na Europa para mulheres no
período pós-menopausa de causa cirúrgica e atualmente mantém-se aprovada na Austrália a sua utilização em mulheres com deficiência de testosterona
e sintomas associados. Apesar dos factos referidos,
a testosterona não se encontra de momento autorizado pela FDA.1 Desta forma, o uso de testosterona
em mulheres pós-menopáusicas com TDSH, fundamentado por resultados satisfatórios em estudos
científicos, continua a ser um tratamento off-label
utilizado em alguns países, apesar de não autorizado
pela FDA.1,6
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Uma das principais preocupações relacionadas com
o uso de testosterona é, de facto, os efeitos adversos
associados. Os estudos analisados nesta revisão sistemática alertam, de forma generalizada, para o surgimento de efeitos androgénicos, como hipertricose ou
acne, com o uso sustentado de testosterona em mulheres.6-9 Alguns estudos fazem ainda referência, nas
mulheres tratadas com testosterona, ao aumento de
peso corporal e ao agravamento do perfil lipídico, com
um aumento significativo do valor sérico de colesterol LDL.7,9 O aparecimento de efeitos adversos parece
relacionar-se diretamente com a dose de testosterona
administrada e o tempo de duração do tratamento.6-8
No entanto, é de referir que, de acordo com os resultados obtidos, os estudos relatam o aparecimento raro
de efeitos adversos graves (como surgimento tardio
de cancro da mama ou eventos cardiovasculares).
Pode-se considerar assim, que a probabilidade de benefício para o bem-estar pessoal e qualidade de vida
das mulheres com diagnóstico de TDSH aquando de
uma utilização de testosterona com doses monitorizadas e controlada no tempo, é superior ao risco ou
desconforto gerado pelo surgimento dos efeitos indesejados.
Relativamente à população em que a terapêutica
com testosterona é iniciada e apresenta mais benefícios, a evidência atual é mais consistente em mulheres
no período pós-menopausa. Ao longo da vida e atividade sexual feminina ocorrem diversas mudanças
no interesse e na excitação sexual. Com o avançar da
idade surgem alterações hormonais, nomeadamente
a diminuição dos andrógenos, e consequentemente
físicas (como a secura vaginal) associadas ao estado
peri e pós-menopáusico.4 No entanto, e apesar de dados mais escassos e menos consistentes, vários são
os estudos que demonstram a evidência de benefício
do uso desta substância em mulheres com TDSH em
idade mais precoce, como no período pré-menopausa.
Os estudos incluídos nesta revisão variaram largamente não só no que concerne às formulações como
também nas doses de testosterona utilizadas. Os estudos analisados fazem referência à aplicação de testosterona transdérmica, em spray (dose média de 90
μL/dia), creme a 1% (10 mg/dia), gel ou comprimido. A
formulação mais usada, testosterona transdérmica, foi
empregue em doses de 150 a 450 μg/dia, sendo que
a que se revelou mais consistente nos efeitos, considerando a relação risco/benefício, foi a de 300 μg/dia.
Todavia, os autores consideram que os artigos incluídos neste trabalho apresentam algumas limitações.
A dose ideal e a formulação de testosterona para
o tratamento do TDSH em mulheres (por exemplo,
testosterona transdérmica de 150 a 450 μg/dia) não
foi identificada, e como tal, são precisos mais estudos
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adicionais que permitam a enunciação de recomendações mais específicas.
Um dos entraves que existe ao estudo dos efeitos
do uso de testosterona no tratamento de mulheres
com TDSH é a inexistência de formulações do fármaco específicas para essa utilização. No entanto, e
segundo opinião de especialistas, o uso off-label de
formulações aprovadas para o uso em homens é aceitável desde que as concentrações da hormona sejam
mantidas dentro dos limites fisiológicos e seguros, designadamente, concentrações similares aos valores séricos apresentados por mulheres na pré-menopausa.9
Neste contexto impõe-se a necessidade de uma monitorização regular do doseamento de testosterona
plasmática. A ausência de dados claros sobre a realização ou não desta monitorização na grande maioria dos estudos conhecidos consiste assim, noutra
limitação desta revisão, uma vez que impede o apuramento claro do perfil de segurança dos tratamentos
instituídos. Um dos maiores desafios em relação ao
uso consensual desta substância prende-se com os
efeitos adversos associados, quer androgénicos quer
o surgimento de cancro da mama ou eventos cardiovasculares. Contudo, os efeitos androgénicos surgiram
em número substancialmente superior, ressalvando-se
assim a necessidade e importância de, em estudos futuros, avaliar a relação entre a insatisfação experimentada devido a esses efeitos secundários e a satisfação
pelo benefício experimentado por essas mulheres com
a toma desta terapêutica.
Na realização da presente revisão, os autores depararam-se ainda com ausência generalizada de dados
sobre a aprovação do uso de testosterona em mulheres pela EMA (European Medicine Agency) sendo que
a maioria dos artigos enunciam pareceres da FDA.
Após concluir esta revisão é percetível que a evidência em relação ao perfil de segurança do uso de
testosterona é mais consistente para o seu uso a curto
prazo e menos clara a longo prazo. Torna-se assim óbvia a necessidade de uma análise mais detalhada da
relação risco vs benefício associado à dose e duração
do tratamento. Simultaneamente, é notória a carência
de estudos sobre o benefício do uso de testosterona
em mulheres no período pré-menopausa e, de forma
mais particular, em idade reprodutiva.
CONCLUSÃO
A evidência atual indica que a testosterona em dose
moderada tem benefício quando usada como tratamento no TDSH em mulheres, com evidência mais significativa no período pós-menopausa, com uma força
de recomendação A.
Apesar dos resultados consistentes no que concerne à eficácia da testosterona no TDSH, importa
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salientar todos os efeitos adversos e riscos associados
sempre mencionados pelos investigadores em toda a
literatura e como tal, a verdadeira relação risco vs benefício no uso de testosterona em mulheres. Importa
ainda referir que atualmente são raras as formulações
disponíveis no mercado nacional passíveis de serem
utilizadas, de forma adaptada, pelo sexo feminino.
Existe assim uma necessidade vigente de mais estudos de elevada qualidade, metodologia homogénea e
amostras relevantes que suportem a evidência do benefício e perfil de segurança do seu uso.
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