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R E S U M O 

 
CARDOSO, M.E.C.L., Uso da Nanoemulsão de Testosterona por via 

transdérmica em mulheres com Desejo Sexual Hipoativo e avaliação 

do risco de tendência a Agressividade: Um Ensaio Clínico 

Randomizado Duplo-Cego. 2019. 87 f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 
JUSTIFICATIVA: Os ensaios clínicos realizados até hoje avaliaram 

principalmente mulheres na menopausa que fizeram uso de testosterona 

transdérmica para o tratamento do Desejo Sexual Hipoativo. Não há 

consenso sobre o uso de testosterona transdérmica em mulheres no 

menacme nem dados sobre seus efeitos no comportamento com 

tendência a agressividade. OBJETIVO: Avaliar alterações 

comportamentais com tendência a agressividade em pacientes sob uso 

de uma emulsão de testosterona transdérmica nanoestruturada no 

tratamento da disfunção sexual feminina no prazo de 12 semanas. 

METODOLOGIA: Pacientes com diagnóstico de Desejo Sexual Hipoativo 

do ambulatório de Ginecologia da UNIFESP foram triadas de acordo com 

os critérios de inclusão e exclusão e convidadas a participar da pesquisa. 

As participantes (n=52) foram divididas em dois grupos aleatoriamente, 

tiveram amostras de sangue coletadas, preencheram os questionários 

FSFI (Female Sexual Function Index) e EATA (Escala para avaliação de 

tendência a agressividade) e foram orientadas a fazer uso diário da 

formulação de veículo Biolipídio com placebo ou Biolípidio com 

Testosterona 300mcg de acordo com o grupo de randomização. As 

participantes e os pesquisadores permaneceram cegos até o final da 

análise dos resultados. RESULTADOS: O grupo em uso de testosterona 

300mcg transdérmica quando comparado ao placebo apresentou 
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aumento significativo nos escores das dimensões desejo, excitação, 

lubrificação, orgasmo e satisfação do FSFI, sendo este incremento ainda 

mais evidente nas pacientes jovens. Não houve mudança significativa no 

perfil androgênico laboratorial após a intervenção, nem alterações 

comportamentais com tendência a agressividade de acordo com a EATA.   

CONCLUSÃO: A formulação de veículo Biolipídio com Testosterona 

300mcg por via transdérmica mostrou efeitos positivos na sexualidade, 

sem efeitos negativos no comportamento, mantendo os níveis de 

androgênios plasmáticos dentro da faixa da normalidade.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Sexualidade; Disfunções Sexuais Psicogênicas; 

Comportamento; Agressão; Avaliação de Medicamentos; Testosterona; 
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A B S T R A C T 

 
CARDOSO, M.E.C.L Use of transdermal testosterone nanoemulsion in 

women with hypoactive sexual desire and risk assessment for 

tendency for aggressiveness: a Double Blind Randomized Clinical Trial. 

2019. 87 p. Dissertation (Master’s degree) – Paulista School of Medicine, 

Federal University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 
BACKGROUND: Clinical trials to update have mainly evaluated 

menopausal women who have used transdermal testosterone for the 

treatment of hypoactive sexual desire. There is no consensus on the use 

of transdermal testosterone in women in menacme neither data on its 

effects on aggressiveness. OBJECTIVE: To evaluate behavioral changes 

and tendency to aggression in patients using a nanostructured 

transdermal testosterone emulsion to treat female sexual dysfunction 

within 12 weeks. METHODOLOGY: Patients diagnosed with Hypoactive 

Sexual Desire at the UNIFESP Gynecology Clinic were screened 

according to the inclusion and exclusion criteria and invited to participate 

in the research. Participants (n = 52) were randomly divided into two 

groups, had blood samples collected, completed the FSFI (Female Sexual 

Function Index) and EATA (Aggressiveness Tendency Rating Scale) 

questionnaires and were instructed to have daily use of the formulation 

Biolipid vehicle with placebo or Biolipid with Testosterone 300mcg, 

according to the randomization group. Participants and researchers 

remained blind until the end of the results analysis. RESULTS: The group 

using 300mcg of transdermal testosterone when compared to placebo 

showed a significant increase in the desire, arousal, lubrication, orgasm 
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and satisfaction scores of the FSFI, and this increase was even more 

evident in young patients. There were no significant changes in 

androgenic laboratory profile after the intervention, neither tendency to 

aggressiveness behavioral changes according to EATA. CONCLUSION: 

Transdermal application of the Biolipid vehicle with testosterone 300mcg 

shows positive effects on sexuality, without negative effects on behavior, 

keeping plasma androgen levels within the normal range. 

 

 

KEY WORDS: Sexuality; Psychogenic Sexual Dysfunctions; Behavior; 

Aggression; Drug Evaluation; Testosterone; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O transtorno do desejo sexual hipoativo (DSH) e a dificuldade em 

atingir o orgasmo são uma das queixas sexuais femininas mais frequentes 

(1).  Embora tais sintomas se agravem na pré e pós menopausa, período 

no qual ocorre inversão na relação andrógenos/estrógenos graças ao 

hipoestrogenismo, há uma prevalência alta de diminuição da libido em 

mulheres no menacme, fase em que ainda existem altos níveis de 

estrogênio circulante.  Devido a isso, o papel da testosterona e de seus 

precursores, no desenvolvimento de tais sintomas, deve ser considerado 

(2).  

 Embora diversos estudos venham utilizando testosterona 

transdérmica, associado ou não a estrogenioterapia, como um dos 

tratamentos para a queixa de diminuição do desejo sexual, ainda não há 

consenso sobre dose efetiva, efeitos colaterais ou se, de fato, há 

resultados positivos sobre o aumento da libido. Alguns autores também 

demonstraram relação da terapia com androgênios com alterações 

comportamentais incluindo agressividade, irracionalidade e instabilidade 

de humor e personalidade. (3) 

1.1 Desejo Sexual Hipoativo 

O DSH é caracterizado por uma ausência ou reduzida motivação 

em se envolver em atividade ou fantasias sexuais por no mínimo 6 meses, 

levando a sofrimento pessoal. Pode ser primário ou secundário, 

generalizado ou específico (4). A redução do interesse sexual deve 

exceder aquela apresentada normalmente com o avançar da idade e 

durante longos relacionamentos além de existir também durante o 

estimulo sexual pelo parceiro (5-9).  Transtorno mental não sexual, 

angústia na relação, efeitos de uma substância ou condição médica 

devem ser descartados como potenciais justificativas a esta condição 

(10). 

Cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva nos Estados 
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Unidos são diagnosticadas com esta condição, porém o sentimento de 

vergonha e inadequação somadas ao fato da sexualidade fazer parte da 

intimidade do casal dificultam a comunicação com o profissional e 

consequentemente o tratamento (5). Estudos mostram que apesar da 

incidência da diminuição do desejo sexual aumentar com a idade o 

sofrimento associado acaba diminuindo, ou seja, a prevalência geral do 

DSH mantem-se estável ao longo dos anos em torno de 15% (10-12). 

Pacientes com DSH apresentam imagem corporal distorcida, 

baixas autoestima e autoconfiança, sensação de distanciamento 

emocional com seu parceiro além de maior incidência de transtornos 

depressivos e fadiga que acabam gerando também maiores gastos com 

saúde (10).  

Acredita-se que o DSH possa resultar de um desequilíbrio das vias 

neurobiológicas excitatórias e inibitórias que regulam a resposta sexual 

(13) somado a um processo de modulação estrutural cerebral reforçada 

por experiências e comportamento pessoais (neuroplasticidade). Sabe-se 

que principais áreas cerebrais associadas à regulação do desejo sexual 

são o córtex préfrontal, lócus cerúleos, área pré óptica medial e núcleo 

paraventricular (10,14-19). Neurotransmissores como dopamina, 

melanocortina, ocitocina, vasopressina e noradrenalina coordenam vias 

do hipotálamo, sistema límbico e córtex para processar e responder a 

estímulos sexuais excitatórios. Em contra partida, opióides e serotonina 

agem nesta mesma via de forma inibitória (10).  

Autores também mostram relação de diferentes níveis hormonais 

com o DSH, por exemplo, mulheres submetidas à histerectomia com 

ooforectomia bilateral apresentam mais queixas de diminuição de libido 

quando comparadas a mulheres na transição menopausal ou que 

entraram na menopausa naturalmente, sendo a dispareunia de 

penetração causada pela perda do trofismo vaginal com a queda do 

estrogênio responsável por parte disso (5). 

 A associação do DSH com a testosterona já não é tão evidente, 
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principalmente devido aos testes bioquímicos não apresentarem boa 

sensibilidade para valores baixos como os encontrados nas mulheres e 

pela variação hormonal durante o ciclo menstrual (10). Esta relação é 

mais perceptível quando consideramos apenas o desejo solitário 

(relacionado apenas a paciente, uma medida mais fidedigna do desejo, 

pois elimina influências sociais e de relacionamentos) excluindo o desejo 

diádico (relacionado ao casal) (20), e em estudos prospectivos com 

pacientes saudáveis, onde os níveis séricos de andrógenos aumentam 

após estímulos eróticos (21). 

Além da influencia das vias hormonais e neurobiológicas o desejo 

sexual também sofre interferência psíquica e comportamental, pois cada 

um dispõe de seus próprios ideais de beleza, relacionamento, crenças, 

religião e passam por diferentes experiências ao longo da vida (20).  

Na última edição do “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders” (22), distúrbios do desejo foram combinados aos da excitação 

no termo "Interesse sexual feminino / Transtorno de excitação" (FSI / AD) 

como uma única entidade. O DSM-5 pontua os critérios diagnósticos e as 

classificações em subtipos do Transtorno do Interesse/Excitação Sexual 

Feminino, em que se insere o DSH, a saber: 

A. Critérios Diagnósticos - Ausência ou redução significativa do interesse 

ou da excitação sexual, manifestada por pelo menos três dos seguintes 

achados: 

1. Ausência ou redução do interesse pela atividade sexual. Ausência 

ou redução dos pensamentos ou fantasias sexuais/eróticas. 

Nenhuma iniciativa ou iniciativa reduzida de atividade sexual e, 

geralmente, ausência de receptividade às tentativas de iniciativa 

feitas pelo parceiro. 

2. Ausência ou redução na excitação/prazer sexual durante a 

atividade sexual em quase todos ou em todos (aproximadamente 

75 a 100%) os encontros sexuais (em contextos situacionais 

identificados ou, se generalizado, em todos os contextos). 
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3. Ausência ou redução do interesse/excitação sexual em resposta a 

quaisquer indicações sexuais ou eróticas, internas ou externas (p. 

ex., escritas, verbais, visuais). 

4. Ausência ou redução de sensações genitais ou não genitais 

durante a atividade sexual em quase todos ou em todos 

(aproximadamente 75 a 100%) os encontros sexuais (em contextos 

situacionais identificados ou, se generalizado, em todos os 

contextos). 

B. Os sintomas do Critério A persistem por um período mínimo de 

aproximadamente seis meses. 

C. Os sintomas do Critério A causam sofrimento clinicamente significativo 

para a mulher. 

D. A disfunção sexual não é mais bem explicada por um transtorno mental 

não sexual ou como consequência de uma perturbação grave do 

relacionamento (p. ex., violência do parceiro) ou de outros estressores 

importantes e não é atribuível aos efeitos de alguma 

substância/medicamento ou a outra condição médica. 

Subtipos: 

 Ao longo da vida: A perturbação esteve presente desde que a 

mulher se tornou sexualmente ativa.  

 Adquirido: A perturbação iniciou-se depois de um período de função 

sexual relativamente normal. 

 Generalizado: Não se limita a determinados tipos de estimulação, 

situações ou parceiros.  

 Situacional: Ocorre somente com determinados tipos de 

estimulação, situações ou parceiros. 

 Também pode ser classificada quanto ao grau de severidade: leve, 

moderado ou grave. 

 Apesar da nova classificação do DSM5 classificar na mesma parte 

o distúrbio do desejo sexual com os de excitação, o DSH ainda vem 

sendo utilizado como um diagnóstico clínico à medida que existem 
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questionários validados e de uso consagrado que permitem sua avaliação 

(13). 

1.2 Agressividade e Testosterona  

A agressividade é um comportamento social complexo episódico ou 

recorrente, quando associado a doenças, com intenção de causar danos 

ou sensações desagradáveis sobre outro individuo (7), neste contexto um 

dano acidental não é considerado agressivo pela ausência de intenção de 

causar dano (23). Na maioria dos casos, antecede a violência que se 

caracteriza pela força física exercida contra o outro com o propósito de 

violar, danificar ou abusar (7). Apesar de toda violência ser agressão, a 

recíproca não é verdadeira. (23)  

Várias são as situações que podem levar a comportamentos 

agressivos: o desejo de tornar-se poderoso mostrando força física, 

exemplos familiares, permanência em ambientes hostis (ex: com 

temperaturas elevadas, com ruídos altos ou odores desagradáveis), 

determinadas situações sociais ou oportunidades (ex: um bar superlotado 

num dia de jogo de futebol) (23). 

A agressão é classificada em instrumental/ proativa e reativa/ 

defensiva.  A agressão instrumental ocorre na ausência de emoção 

intensa e é planejada, o agressor antecipa o desfecho situacional positivo, 

seja este aumento de recursos, status social ou gratificação por alguma 

necessidade percebida. A agressão reativa não é planejada, sendo 

caracterizada também como impulsiva, vinda acompanhada de emoções 

negativas como raiva, tristeza e frustração (24). 

A regulação das emoções e do comportamento se dão no 

hipotálamo, hipocampo, região septal, pré óptica e sistema límbico. 

Anormalidades estruturais ou funcionais em alguma destas regiões, 

nestas conexões ou nos neurotransmissores responsáveis podem 

propiciar alterações comportamentais (7). A serotonina é o 

neurotransmissor mais abundante do sistema nervoso central (SNC) e, 
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quando em baixas concentrações no líquido cefalorraquidiano (via 

downregulation dos receptores serotoninérgicos do córtex pré-frontal 

medial regulado pelos andrógenos), é o principal modulador positivo da 

ansiedade, impulsividade e agressividade (25).  

Na vida fetal, diferentes níveis de testosterona agem no 

determinismo do sexo gonadal e também no SNC nas áreas reguladoras 

do comportamento mencionadas anteriormente. Dependendo do tempo 

de exposição e da quantidade de hormônio pode haver diminuição das 

conexões entre amigdala e córtex pré-frontal medial (hipótese 

organizacional/ativacional) (26,27). Desta forma, há predisposição para 

desenvolvimento de agressividade a partir do inicio da puberdade, com 

maior tendência a manifestação de problemas em relação ao alcoolismo 

no sexo masculino e sintomas de depressão no sexo feminino (8,23).   

Diversos estudos buscam maiores associações entre a 

testosterona e a agressividade. Primeiramente, o homem, 

independentemente da cultura que foi criado, é mais agressivo do que a 

mulher e costuma agir com impulsividade. Sabe-se também que o macho 

submetido à castração tem condutas agressivas diminuídas (9), tanto por 

redução da impulsividade quanto do comportamento dominante (28), 

assim como queda de libido, no entanto os exatos mecanismos neurais 

permanecem incertos.  

A testosterona não determina a agressão nem alterações da 

sexualidade por si só, ademais atletas de sucesso e grandes empresários 

possuem maiores níveis de testosterona sem serem mais agressivos, 

quando comparados a outros homens com níveis de testosterona baixos.  

Atualmente, este hormônio tem sido mais relacionado a condutas de 

dominância do que agressividade propriamente dita, mas esta associação 

ainda permanece devido ao fato da agressividade ser uma das formas de 

exercer controle sobre o outro (7,29).  

Recentemente, tem-se observado que baixos níveis de corticoide 

aumentam a associação positiva da testosterona com agressividade por 
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inibir a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal e hipotálamo-

hipófise-adrenal (30). Além disso, foi visto que os níveis plasmáticos de 

testosterona são variáveis de acordo com o ciclo circadiano (aumentando 

a noite e diminuindo ao longo do dia), ciclo menstrual (com pico hormonal 

no período periovulatório e na fase lútea tardia), fatores ambientais e 

encontros sociais, assim como estes são influenciados também pela 

quantidade de testosterona, ou seja, o comportamento afeta os hormônios 

sexuais assim como os hormônios sexuais afetam o comportamento (ex: 

consumo de álcool, nutrição, exercício físico, stress, sexualidade) 

(8,21,33).   

Na mulher, as concentrações circulantes de testosterona são 

maiores que as de estradiol e antes da menopausa cerca de 50% daquela 

são produzidos pelos ovários e o restante a partir da conversão periférica 

(30). Embora a produção androgênica na mulher comece a decair ainda 

na idade reprodutiva (8), esses níveis parecem manter-se estáveis após a 

menopausa não cirúrgica ou não medicamentosa devido a produção 

ovariana e adrenal persistentes (31), o que acaba aumentando a relação 

androgênio/estrogênio agindo na regulação comportamental e do humor 

(2). Os sintomas geralmente associados a esta variação hormonal seriam 

fadiga, diminuição da libido, fogachos, perda de massas óssea e 

muscular, mudanças na cognição, memória e insônia (7). No entanto, 

algumas mulheres com níveis estrogênicos ainda normais já apresentam 

sintomatologia antes de se instalar a menopausa (9), e por isso, acredita-

se no envolvimento também dos androgênios.  

1.3 Tratamento com Testosterona  

Pesquisas sobre a função sexual feminina têm focado 

principalmente nas dosagens de androgênios, particularmente 

testosterona total e livre, SHBG, SDHEA e androstenediona. A maior parte 

da testosterona circula ligada fortemente a SHBG (65%), a segunda maior 
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porção está ligada fracamente a albumina (33%) e somente 2% está livre. 

(33).  

A administração de estrogênios exógenos na forma de 

contraceptivos orais, com consequente aumento dos níveis de SHBG, e o 

aumento da aromatização periférica de testosterona em estradiol com a 

idade e ganho ponderal são exemplos de situações que cursam com 

diminuição dos níveis plasmáticos de testosterona. (33) No entanto, esta 

avaliação é difícil de ser realizada visto que boa parte do hormônio 

bioativo é transformada no meio intracelular a partir de seus precursores e 

não é detectável no plasma (34).  Para melhorar a acurácia dos exames, 

as dosagens devem ser feitas pela manhã e a partir do 8º dia do ciclo 

menstrual, períodos em que os níveis dos androgênios são mais elevados 

(35,36).   

A testosterona é o androgênio mais potente nos homens, presente 

nas mulheres em 1/10 da concentração no sangue masculino (21).  Seus 

níveis variam ao longo do dia, aumentando durante a noite, e também 

frente a diferentes situações, como diferentes graus de pulsatilidade das 

gonadotrofinas e encontros sexuais (8).   

A eficácia da terapia com testosterona no DSH em mulheres tem 

sido demonstrada em estudos incluindo pacientes com menopausa 

cirúrgica ou natural, quer isoladamente ou em combinação com 

estrogênio, com ou sem terapia de progesterona (11,12,33,37-40). A 

dosagem de 300mcg por dia durante 12 semanas foi a que menos 

apresentou efeitos colaterais com mais resultados positivos, dentre eles 

aumento da frequência sexual, do orgasmo, da frequência de 

masturbação e de fantasias sexuais em até 14% (34). Além disso, 

elevações suprafisiológicas de testosterona e DHT com leve queda de 

SHBG também foram observadas (34). 

Evidencias apontam para existência de melhoria semelhante na 

função sexual em mulheres na pré-menopausa com perda de libido 

(41,42). Pesquisas recentes também relatam um aumento no número de 
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eventos sexuais satisfatórios (ESS) registrados em um estudo de 

avaliação mensal, como um resultado primário, com redução na angústia 

pessoal (21). Em contrapartida, alguns estudos mostraram resultados 

negativos, no entanto não foram avaliados problemas com o parceiro nem 

com o relacionamento afetivo propriamente dito (4).  

Independentemente da via de administração, o tratamento deve ser 

evitado em pacientes com hepatopatias, devido aumento das enzimas 

hepáticas, de alto risco para câncer de mama (apesar da relação ainda 

ser incerta), com sinais de hiperandrogenismo, com síndrome metabólica 

descompensada, gestantes ou lactantes (33).  

Durante o uso da medicação, as pacientes devem ser alertadas 

quanto ao período de algumas semanas para a resposta clinica e caso 

não haja mudança alguma após o tratamento durante 6 meses, a droga 

deve ser suspensa (34). 

Alguns efeitos colaterais são descritos como acne, hirsutismo, 

alopecia, clitoromegalia, retenção hídrica além de piora da função 

cardíaca e da hipertensão (33), porém são mais observados em usuárias 

de métodos injetáveis, seguido de adesivos transdérmicos e por último, de 

gel transdérmico, nas quais notaram-se níveis de testosterona mais 

próximos do fisiológico (43,44).  

O uso exógeno de esteroides também pode estar associado à 

personalidade instável como causa e consequência, em alguns casos 

evidenciando comportamentos irracionais, irritabilidade, depressão e 

preocupação excessiva. O abuso da droga geralmente está ligado a 

sensação de bem estar emocional e físico, a retirada abrupta pode 

ocasionar fadiga e humor depressivo também (21).  

Geralmente, os níveis séricos levam até 4h para atingir o seu ápice 

nas mulheres, justificando atrasos na ação e também nos efeitos 

colaterais (8). No entanto, de acordo com a avaliação da permeação 

cutânea pela espectroscopia a formulação Biolipídio B2 com testosterona 

penetra rapidamente nos tecidos da pele, estando disponível na 
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microcirculação na primeira hora após uso e permanecendo ao longo da 

profundidade da derme após 24h (6). 

O Biolipídeo B2 é um sistema nanoestruturado transdérmico para 

entrega de fármacos produzido exclusivamente pela Farmácia Evidence 

com patente nos EUA. Composto por ésteres de colesterol e ácidos 

graxos livres, forma uma estrutura micelar, homogênea e de alta 

estabilidade quando em contato com a pele, com elevada capacidade de 

permeação e transporte até a derme viável, conferindo maior segurança 

terapêutica, resultado e biodisponibilidade (6). 

O uso de testosterona deve ser limitado a 3-6 meses enquanto não 

existem dados de segurança a longo prazo. A terapia de reposição na pós 

menopausa parece ser segura, porém não existem formulações próprias 

para mulheres disponíveis para comercialização no país, nem evidências 

do uso na pré menopausa (12, 16, 43).  

Devido à presença de dados conflitantes e limitados, busca-se com 

este estudo o melhor entendimento do papel da testosterona em mulheres 

com DSH no menacme, seja na gênese ou no tratamento de tal condição, 

ou ainda na correlação com alterações comportamentais com tendência a 

agressividade.  
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2. JUSTIFICATIVA  
 

Os ensaios clínicos realizados até hoje avaliaram principalmente 

mulheres na menopausa que fizeram uso de testosterona transdérmica 

para o tratamento do Desejo Sexual Hipoativo. Não há consenso sobre o 

uso de testosterona transdérmica em mulheres no menacme e 

consequentemente não há dados sobre seus efeitos no comportamento 

com tendência a agressividade. Além disso, o uso da testosterona no 

Brasil ainda não é liberado pela Anvisa, ou seja, seu uso é off-label.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 

 

Descrever possíveis correlações entre tendência a 

comportamentos agressivos e melhora do desejo sexual em pacientes 

sob uso da emulsão de testosterona transdérmica nanoestruturada no 

DSH. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
  

 Avaliar alterações comportamentais com tendência a agressividade 

em pacientes sob uso de uma emulsão de testosterona transdérmica 

nanoestruturada no tratamento do DSH. 

 Avaliar melhora do desejo sexual em pacientes sob uso de uma 

emulsão de testosterona transdérmica nanoestruturada no tratamento do 

DSH. 

 Avaliar a relação dos níveis séricos de testosterona livre e total 

com a tendência a agressividade e disfunção sexual.   
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4. METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo – Hospital 

Universitário da UNIFESP em Julho de 2018 (número do cadastro: 

2.755.353; Anexo C) e registrado no Registro Brasileiro de Ensaios 

Clínicos (ReBEC) em Julho de 2019 (cadastro RBR-27cqn5; Anexo D). 

 

 

4.1 Tamanho Amostral 

 

Para detectar um aumento ou diminuição da média do escore de 

agressividade em um grupo de 1 ponto percentual com poder de 90%  e α  

de 95%  é necessário um tamanho de amostra de 24 participantes por 

grupo. Todos os dados foram obtidos através do programa STATA (versão 

7). 

 

 

4.2 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo randomizado, duplo-cego, placebo-

controlado.  

 

 

4.3 Cenário do Estudo 

 

O estudo foi realizado no ambulatório da disciplina de Ginecologia 

Endocrinológica da Faculdade de Medicina na UNIFESP, localizado na 

cidade de São Paulo.  
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4.4 População do estudo: 

 

Um total de 52 pacientes foi recrutado pela pesquisadora no 

ambulatório de Ginecologia Endócrina da UNIFESP. A amostragem seguiu 

os seguintes critérios de seleção:  

 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 

- Mulheres com idade superior a 18 anos e idade máxima de 45 anos, que 

estejam menstruando fisiologicamente; 

- Diminuição no desejo sexual espontâneo e/ou responsivo; 

- Atividade sexual presente com pelo menos um evento sexual por mês e 

com parceiro (a) atual; 

- Estar em bom estado geral de saúde; 

- Estar em uso de método anticoncepcional eficaz (MAC); 

- Mulheres com mais de 40 anos de idade deverão apresentar uma 

mamografia clinicamente aceitável nos últimos 2 anos; 

 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão: 

 

- Disfunção sexual causada por outra condição médica; 

- Índice de massa corporal (IMC) abaixo de 18 kg / m2 ou acima de 35 

kg/m2; 

- Sangramento genital não diagnosticado; 

- Terapia com andrógenos nos últimos 6 meses (Implante de testosterona, 

creme transdérmico de testosterona,  testosterona por via oral ou 

testosterona injetável);  

- Terapia antiandrogênica para acne ou hirsutismo nos últimos 5 anos; 

- Acne moderada ou grave, hirsutismo, ou alopecia androgenética;  
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- Participante com qualquer síndrome hiperandrogênica; 

- Qualquer doença clínica ou depressão grave (com diagnostico, em 

tratamento e acompanhamento psicológico ou psiquiátrico), câncer ativo, 

ou tratamento de malignidade nos últimos seis meses; 

- Gravidez ou amamentando; 

- Não comparecer ao nosso centro para as visitas de seguimento do 

estudo. 

 

 

4.5 Coleta de Dados 

 

O estudo foi dividido em um período de triagem, uma fase de 

tratamento de 12 semanas e uma visita de conclusão. Um telefone de 

contato foi fornecido para a participante tirar dúvidas ou reportar queixas 

se necessário. 

Na visita de seleção, todas as participantes foram submetidas a 

um exame físico, incluindo os sinais vitais, exame das mamas e pélvico. 

As mulheres que preencheram os critérios de elegibilidade foram 

convidadas a participar do estudo e após aceitar, ler e assinar 2 vias do 

TCLE (Anexo A).  

Foram selecionadas 52 participantes com queixa de diminuição 

do desejo sexual, as mulheres selecionadas e os pesquisadores foram 

mascarados a respeito do tratamento alocado. A análise dos eventos 

sintomatológicos foi feita no inicio e no final do tratamento através de 

anamnese e avaliação de pontos obtidos dos questionários FSFI e EATA 

– aplicado pela Dra. Lucia Helena Laprano Vieira CRP 39116-1 com 

correção informatizada – e, acrescido de coleta de amostras laboratoriais 

de testosterona livre, testosterona total e SHBG. Exames de screening 

para neoplasias ginecológicas foram realizados de acordo com as 

normativas do Ministério da Saúde (rastreio trienal com citologia oncótica 

para pacientes de baixo risco acima dos 25 anos).  
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As participantes foram divididas aleatoriamente de acordo com 

cronograma de randomização gerado por computador, através do 

programa Random.org em uma proporção de 1:1 para receber a 

formulação A ou B – revelados como placebo e testosterona 

respectivamente ao final do estudo após a quebra de código (duplo-cego). 

A nanoemulsão transdérmica de testosterona 300 mcg/dia (GRUPO B) ou 

um placebo idêntico (GRUPO A) foram fornecidos pela Evidence Soluções 

Farmacêuticas Ltda., farmácia de manipulação. As pacientes receberam 

orientações para aplicar a fórmula topicamente em um dos antebraços ou 

na parte interna da coxa, uma vez ao dia, a noite ao deitar, durante o 

período de 12 semanas, além disso foram instruídas acerca dos cuidados 

que deveriam ter durante as aplicações. Como não existe tratamento 

padrão para o desejo sexual hipoativo as pacientes do grupo placebo não 

foram subtratadas.  

O tempo de tratamento foi de 12 semanas. Ao término da 

pesquisa, as participantes foram orientadas sobre a fisiologia da 

sexualidade e aquelas que não apresentaram melhora da queixa foram 

convidadas a participar de ambulatório especializado para definição de 

tratamento, não necessariamente com testosterona. 

 

 

4.6 Preparação da nanoemulsão de testosterona / Placebo 

 

Foi elaborada uma fórmula com a mesma nanoemulsão já usada 

de acordo com os ensaios clínicos já realizados. A preparação da 

nanoemulsão e o seu devido controle de qualidade ficaram a cargo da 

Empresa Evidence Soluções Farmacêuticas Ltda. (a testosterona utilizada 

para a formulação da emulsão será obtida pela própria empresa 

Evidence, farmácia de manipulação, a partir de fornecedores com a 

pureza compatível ao da Sigma-Aldrich). 
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O Biolipídeo (B2) é uma nanoemulsão coloidal estável 

biocompatível. A principal composição desta emulsão baseia-se em 

compostos químicos como o ácido oleico, fosfolipídios, nutrientes e 

proteínas compatíveis com a estrutura química da pele funcionando como 

um excelente hidratante. Este veículo de permeação cutânea foi 

desenvolvido para aumentar a distribuição de hormônios através da via 

transdérmica.  

Foram produzidas duas formulações e os seguintes índices de 

massa serão obtidos com a seguinte composição (fórmula protegida por 

patente internacional US Patent No. US 2013/0123221 A1): 

1. Grupo A (Formulação 1): placebo + Biolipídeo®/B2; 

2. Grupo B (Formulação 2): 0,3 % testosterona +Biolipídeo®/B2; 

Sintomas indicativos de efeitos adversos relacionados ao tratamento 

foram acessados a cada visita de seguimento. Participantes que 

apresentaram eventos adversos receberam assistência profissional e, de 

acordo com a intensidade do quadro, terapia adequada ou até mesmo 

suspensão do tratamento atual e afastamento do estudo.  

 

 

4.7 Instrumentos de medida utilizados 

 

4.7.1 Questionário EATA  

 

A Escala para Avaliação de Tendência à Agressividade foi 

elaborada por Sisto (23) com base nas descrições de transtornos de 

conduta do CID-10 e do DSM-IV (22), e engloba 40 questões relacionadas 

a condutas agressivas, devendo ser aplicada e avaliada por psicólogos. 

As respostas dadas a cada item informam sobre a tendência de uma 

pessoa e sua maior ou menor possibilidade de manifestar agressividade, 

zero (0) se achar que manifesta esta conduta raramente ou nunca, o um 

(1), se às vezes se comportar desta maneira e o dois (2) se achar que é 

muito frequente. 
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 A EATA não fornece uma medida unidimensional, ela possui três 

dimensões: 

 Subescala A, com 10 itens, tem como núcleo condutas que são 

comuns a ambos os sexos: as pessoas caracterizam-se por intimidar, 

dissimular, aproveitar-se das fraquezas dos outros para tirar vantagens 

e por apresentarem condutas antissociais.   

 Subescala B, com 14 itens, possui como núcleo as condutas mais 

comuns ao sexo feminino: são pessoas manipuladoras, que usam da 

agressão verbal, são falsas para prejudicar ou tirar proveito, fazem 

intrigas, são controladoras e vingativas.  

 Subescala C, com 16 itens, engloba conteúdos que são mais comuns 

a pessoas do sexo masculino: os comportamentos mais comuns são 

condutas ilegais, intimidação física, gostar de irritar os outros, de 

castigar e ser bagunceiro.  

Como os itens de cada subescala são independentes, é possível 

haver mais de dois tipos de informação. Um deles se refere à pontuação 

total da EATA e isso possibilita conhecer a situação do examinando frente 

a um grupo bem maior para efeitos de comparação, classificando sua 

tendência para agressividade em abaixo da média, média alta ou alta. 

Outra informação possível compete ao perfil ou tipo de pessoa, essa 

informação é produto da combinação das subescalas: 

 Tipo 1: agressividade abaixo da média em todas as subescalas. Pode 

apresentar alguns comportamentos agressivos porem são bastante 

esporádicos 

 Tipo 2: agressividade média alta nas três subescalas. Há uma 

tendência a ter condutas agressivas de características mais variadas, 

mas sua frequência não é muito alta.  

 Tipo 3: agressividade alta nas três subescalas. São pessoas bastante 

agressivas, com alvos e formas de manifestação os mais variados.  

 Tipo 4: agressividade alta nas subescalas A e B e abaixo da média na 

subescala C. São pessoas bastante agressivas mas com 
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características mais definidas, apresentando uma mescla de condutas 

comuns a ambos os sexos e as predominantemente femininas. 

 Tipo 5: agressividade alta nas subescalas A e C e abaixo da média na 

subescala B. São pessoas bastante agressivas e com características 

mais definidas, apresentando uma mescla de condutas comuns a 

ambos os sexos e as predominantemente masculinas. 

 Tipo 6: agressividade alta na subescala A e abaixo da média nas 

subescalas B e C. Esse tipo de pessoa tende a ter condutas comuns a 

ambos os sexos, suas condutas agressivas são muito bem definidas e 

seu comportamento mantem um padrão constante e restrito.  

É importante ressaltar que nem todas as combinações possíveis estão 

previstas nessa classificação por tipologia, isso porque a ocorrência 

desses tipos que ficaram de fora é muito baixa. Dessa forma, deve-se 

considerar esses tipos como “Indefinido” e a interpretação deverá se 

basear nos percentis e na análise qualitativa do protocolo.  

 

 

4.7.2 Questionário FSFI  

 

O FSFI é um questionário breve, que pode ser auto aplicado, e que 

se propõe avaliar a resposta sexual feminina em seis domínios: desejo 

sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual 

e dor. Para isso, apresenta 19 questões que avaliam a função sexual nas 

últimas quatro semanas. Para cada questão existe um padrão de resposta 

cujas opções recebem pontuação de 0 a 5 de forma crescente em relação 

à presença da função questionada. Apenas nas questões sobre dor a 

pontuação é definida de forma invertida. Um escore total é apresentado 

ao final da aplicação, resultado da soma dos escores de cada domínio 

multiplicada por um fator que homogeneíza a influencia de cada domínio 

no escore total; tem como ponto de corte 26, mostrando quem tem maior 

ou menor risco de apresentar disfunção sexual;  
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4.7.3 Amostras laboratoriais 

 

Exames laboratoriais foram realizados para descrever as 

dosagens séricas de testosterona total, SHBG e testosterona livre 

calculada nos tempos zero (baseline) e 12 semanas após o tratamento.  

As coletas foram realizadas pela equipe de enfermagem dos 

ambulatórios de Ginecologia Endócrina da Escola Paulista de Medicina e 

as amostras resfriadas foram enviadas para o laboratório parceiro alocado 

para o estudo (Laboratório Posenato) no mesmo dia para análise. Os 

valores de referência serão aqueles fornecidos pelo laboratório. 

 

 

4.8 Análise de Dados 

 

Todos os dados foram coletados através de questionários, variáveis 

contínuas e discretas nos exames de triagem e seguimento, e tabulados 

no programa Excel (Microsoft Windows 2010). O programa de distribuição 

aleatória foi o Random.org. 

Os códigos do livro “Code book” permaneceram escondidos até a 

análise completa dos dados. Todos os participantes do estudo, incluindo 

avaliadores de resultados permaneceram cegos para a intervenção até o 

final da análise. 

Os resultados foram encaminhados para tratamento estatístico 

específico. Toda a análise dos dados foi realizada de forma cega, com 

grupos de testosterona e placebo a ser designado como o grupo A ou 

grupo B para todos os parâmetros.  

As concentrações dos níveis de testosterona no soro serão 

analisadas garantindo que o estatístico permanecerá cego quanto aos 

grupos de tratamento. 

A analise estatística foi feita por meio do programa R última versão 

3.6.1. Foram realizadas análises descritivas de todas as variáveis de 
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interesse para o estudo. Variáveis numéricas ou contínuas foram 

sumarizadas com base em medidas de tendência central e de dispersão, 

visando determinar os testes estatísticos apropriados (paramétricos ou 

não-paramétricos), sendo executados testes para aferição de normalidade 

e estimativa de medidas de assimetria. Foi avaliada a relação entre a 

idade e cada uma das variáveis do objeto de estudo, principalmente com 

os escores obtidos nos questionários aplicados através de análises de 

correlação, teste T de Student ou Mann-Whitney U test, tendo em conta a 

distribuição da amostra nos dois grupos. Desta mesma maneira, foi 

realizado teste de Qui Quadrado de Pearson (ou Qui Quadrado) 

para tabelas de contingência de acordo as características das demais 

variáveis do estudo (perguntas no questionário, escalas FSFI e EATA, 

assim como os valores obtidos de Testosterona e SHBG). A interpretação 

dos resultados em cada uma das escalas foi feita a partir de métodos 

internacionais já utilizados.  
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5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

Todos os dados colhidos foram manuseados em sigilo. Os nomes 

das participantes não aparecerão em publicações nem serão acessíveis a 

terceiros. Os dados somente serão utilizados para fins dessa pesquisa. 

O Termo de Consentimento livre e pós-esclarecido escrito foi 

fornecido em duas vias originais, sendo uma da participante e outra do 

pesquisador. Ambas foram assinadas e obtidas de todos os participantes 

do estudo. Qualquer participante pôde sair do estudo a qualquer 

momento, sem qualquer justificativa ou impedimento. Participantes em 

que se detectou qualquer alteração no exame clínico ginecológico foram 

tratados e/ou encaminhados para serviço especializado. 

 

 

5.1 Avaliação da Segurança  
 

A segurança foi avaliada pela comparação das taxas de eventos 

adversos nos dois grupos de tratamento, como irritação local. Efeitos 

secundários androgênicos, incluindo a frequência de depilação facial por 

mês e/ou hirsutismo, segundo a escala Ferriman Gallwey, acne através da 

escala de Palatsi e clitoromegalia por exame ginecológico, foram 

avaliadas na triagem e na visita final. Foram também monitorados os 

sinais vitais e uso de medicações concomitantes.  
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6. RESULTADOS 
 

O presente estudo foi realizado no ambulatório da disciplina de 

Ginecologia Endocrinológica da Faculdade de Medicina da UNIFESP 

durante o período de Julho de 2018 a Outubro de 2019. Foram 

selecionadas incialmente 52 pacientes do sexo feminino divididas 

aleatoriamente em dois grupos: Grupo A (uso de placebo) e Grupo B (uso 

da nanoemulsão transdérmica de testosterona 300 mcg/dia). Três 

pacientes foram excluídas por não preencherem os critérios de inclusão e 

exclusão, uma delas por ter o IMC acima de 35, outra por portar outra 

causa de disfunção sexual e a última por divergência de dados, 

perfazendo um total de 49 participantes no estudo.   

Os grupos tinham características de base semelhantes. A média de 

idade foi de 32.3 anos (DP=5.8) para o Grupo Placebo e de 31.6 anos 

(DP=6.5) para o Grupo Intervenção, sem diferença estatística entre as 

idades dos dois grupos (p=0.34). Em relação à raça, em ambos os grupos 

a maioria das mulheres são da raça branca, seguida por parda/mulata 

(p=0.18). No que se refere ao número de filhos, as mulheres do Grupo 

Placebo tiveram mais filhos (Média=1.3, DP=1.6) quando comparadas 

com as do Grupo Intervenção (Média=0.7, DP=0.8), sendo significativa 

esta diferença entres os dois grupos (p=0.03). A maioria das mulheres são 

casadas totalizando mais de 45% nos dois grupos (p=0.21). Mais de 50% 

das mulheres praticam algum tipo de religião, e somente 1% delas eram 

ateias (p=0.21) (Tabela 1).
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Tabela 1: Características Sociodemográficas. 

 Grupo Placebo 
23(46.9%) 

Grupo Intervenção 
26(53.1%) 

p-value 

Idade  
Amplitude total 
Média (DP) 

 
23-45 

32.3(5.8) 

 
20-44 

31.6(6.5) 

 
.34* 

Raça N(%) 
Branca 

 
8(35%) 

 
16(62%) 

 
 
 

.18** 
Negra 4(17%) - 

Parda/Mulata 9(39%) 10(38%) 

Amarela - - 

Indígena 1(4%) - 

Não sei 1(4%) - 

Filhos 
Amplitude total 
Média (DP) 

 
0-6 

1.3(1.6) 

 
0-2 

0.7(0.8) 

 
.03* 

Estado civil N(%) 
Solteira 

 
5(21.7%) 

 
8(30.8%) 

 
 

.21** Casada 12(52.2%) 12(46.2%) 

Divorciada - 1(3.9%) 

Viúva - - 

Amasiada 6(26.1%) 5(19.2%) 

Profissão N(%) 
Superior 

 
7(30.4%) 

 
7(26.9%) 

 
 

.21** Técnico 12(52.2%) 12(46.2%) 

Estudante 1(4.4%) 2(7.7%) 
N/A 3(13.1%) 5(19.2%) 

Religião 
Católica 

 
6(26.1%) 

 
7(26.9%) 

 
 

.21** Evangélica 9(39.1%) 10(38.5%) 

Espírita - - 

Ateia 1(4.3%) 1(3.8%) 

Agnóstica  7(30.4%) 8(30.8%) 
Salário 

1 a 2 SM 
 

6(26.1%) 
 

4(15.4%) 
 
 
 
 
 
 

.23** 
 

 
3 a 4 SM 

 
10(43.5%) 

 
12(46.2%) 

 
5 a 6 SM 

 
- 

 
5(19.2%) 

 
7 a 8 SM 

 
4(17.4%) 

 
2(7.7%) 

 
9 a 10 SM 

 
- 

 
2(7.7%) 

 
Mais que 10 SM 

 
2(8.7%) 

 
1(3.8%) 

 * T-Test Student. 
**Chi-Quadrado. 
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Quanto ao tempo de união afetiva em meses, as mulheres do 

Grupo Placebo apresentaram uma média maior (Média=121.8, DP=77.8) 

quando comparadas com o as mulheres do Grupo Intervenção 

(Média=87.9, DP=77.8) (p=0.05). Mais de 55% das participantes não 

apresentaram comorbidades (p=1.00), assim como mais de 50% não fazia 

uso contínuo de medicamentos (p=0.19), sem nenhum tipo de diferença 

estatística entre os grupos. Da mesma maneira aconteceu com a prática 

de atividade física (p=1.00) e tabagismo nos quais a maioria dos dois 

grupos respondeu de forma negativa (p=0.20). A média em anos da 

menarca no Grupo Placebo foi de 12 (DP=1.8), e no Grupo Intervenção 

de 12.4(DP=2) sem diferenças entre eles (p=0.76), e no caso da idade da 

primeira relação sexual a média no Grupo Placebo foi de 16.7(DP=3.7) e 

de 17.7(DP=2.9) no Grupo Intervenção (p=0.84) (Tabela 2). 
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Tabela 2: Características base dos grupos 

 Grupo Placebo 
23(46.9%) 

Grupo 
Intervenção 
26(53.1%) 

p-value 

Tempo de União 
(Meses) 
Amplitude total 
Média (DP) 

 
 

24-324 
121.8(77.8) 

 
 

7-276 
87.9(62.6%) 

 
.05* 

IMC N(%) 
Baixo Peso 

 
1(4.3%) 

 
- 

 
 

.23** 
 
 

Normal 8(34.8%) 10(38.5%) 

Sobrepeso 9(39.1%) 10(38.5%) 

Obesidade 5(21.7%) 4(15.4%) 

Comorbidades N(%) 
Sim 

 
6(26.1%) 

 
12(46.2%) 

 
1.00** 

Não 17(73.9%) 14(53.8%) 

Medicamentos N(%) 
Sim 

 
5(21.7%) 

 
10(38.5%) 

 
.19** 

Não 16(69.6%) 13(50%) 

Atividade física N(%) 
Sim 

 
7(30.4%) 

 
7(26.9%) 

 
1.00** 

Não 16(69.6%) 19(73.1%) 

Tabagismo N(%) 
Sim 

 
4(17.4%) 

 
2(7.7%) 

 
 

.20** Não  
19(82.6%) 

 
23(88.5%) 

Ex Tabagista  
- 

 
1(3.8%) 

Histórico familiar 
ginecológico N(%) 

Sim 

 
 

4(16.4%) 

 
 

8(30.8%) 

 
 

                .21** 
Não  

19(82.6%) 
 

18(69.2%) 

Menarca (Anos) 
Amplitude total 
Média (DP) 

 
8-16 

12(1.8) 

 
8-17 

12.4(2) 

 
.76* 

Coitarca (Anos) 
Amplitude total 
Média (DP) 

 
11-28 

16.7(3.7) 

 
12-25 

17.7(2.9) 

 
               .84* 

* Mann-Whitney U test 
**Chi-square (contingency tables) 

 

No primeiro momento da coleta de amostras laboratoriais o Grupo 

Placebo apresentou testosterona total média de 32.9 ng/dL (DP=17.4) e 

no segundo momento de 28.6 ng/dL (DP=14.9), sem diferenças 

estatísticas relevantes (p=0.10), mas com ligeiro decréscimo nos valores 
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quando comparado ambos os tempos. No caso do Grupo Intervenção, 

evidenciou-se no primeiro momento uma média de 26.8 ng/dL (DP=10.9) 

e no segundo momento 43.2 ng/dL (DP=52.9), mostrando uma diferença 

importante nos valores médios mas com um desvio padrão muito grande, 

não revelando importante significância estatística (p=0.57). Quando 

comparamos os níveis de testosterona entre os dois grupos no segundo 

momento, é visível uma diferença em relação aos valores relacionados a 

média e ao desvio padrão, mas sem nenhuma diferença estatisticamente 

significante (p=11), o fato da amostra ser de pequeno número de 

participantes pode ter influenciado nestes resultados (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Valores de Testosterona total ng/dL tempo 1 e 2. 

 
T Total 1 

ng/dL 
T Total 2 

ng/dL 
p-value p-value-2 

Grupo 
Placebo 

Amplitude 
total 

Média (SD) 

 
20-78.3 

32.9(17.4) 

 
20-75.4 

28.6(14.9) 
.10* 

.11* 
Grupo 

Intervenção 
Amplitude 

total 
Média (SD) 

 
20-54.8 

26.8(10.9) 

 
14.8-234 

43.2(52.9) 
.57* 

* Mann-Whitney U test 

 

 

Com relação à testosterona livre, a média do Grupo Placebo no 

primeiro momento da coleta foi de 0.43 ng/dL (DP=0.3) e no segundo 

momento de 0.36 ng/dL (DP=0.3), enquanto a média do Grupo 

Intervenção foi de 0.25 ng/dL (DP=0.2) no primeiro momento e de 0.35 

ng/dL (DP=0.3) no segundo momento. Em nenhum dos grupos foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes (p=0.27 e p=0.29 

respectivamente) comparando os dois momentos da coleta. Quando é 

feita uma comparação entre os grupos no segundo momento da coleta 
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também não foi encontrada nenhuma significância estatística (p=0.54) 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4: Valores Testosterona livre ng/dL nos grupos tempo 1 e 2. 
 T Livre 1 T livre 2 p-value p-value-2 
Grupo 
Placebo 
Amplitude 
total 
Média (SD) 

 
0.1-1.2 

0.43(0.3) 

 
0.1-1.3 

0.36(0.3) 

 
.27* 

 
 

.54* 

Grupo 
Intervenção 
Amplitude 
total  
Média (SD) 

 
0.1-0.7 

0.25(0.2) 

 
0.1-1.7 

0.35(0.3) 

 
.29* 

* Mann-Whitney U test 
 
 

             Quanto à testosterona biodisponível, a média do valor obtido foi de 

29.7% (DP=13.4) no Grupo Placebo no primeiro momento e de 28.5% 

(DP=15.3) no segundo momento, sem diferenças entre os dois (p=0.61). 

O Grupo Intervenção apresentou média no primeiro momento de 22.9% 

(DP=11.9) e no segundo momento de 23.9% (DP=21.5), também sem 

diferenças (p=0.38). No segundo momento tampouco foram encontradas 

diferenças entre ambos os grupos (p=0.75) (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Valores Testosterona Biodisponível tempo 1 e 2. 
 Testosterona 

Biodisponível T1 
Testosterona 

Biodisponível T2 
p-value p-value-2 

Grupo 
Placebo 
Amplitude 
Total 
Média (SD) 

 
9.2-63.2 

29.7(13.4) 

 
10-57 

28.5(15.3) 

 
    .61* 

 
 

.75* 
 
 

 Grupo 
Intervenção 
Amplitude 
Total 
Média (SD) 

 
10.2-51.1 
22.9(11.9) 

 
7.9-45.9 

23.9(12.5) 

 
    .38* 

*T-Test Student 
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A globulina de ligação de hormônios sexuais (SHBG) foi coletada 

da mesma maneira que a testosterona, em dois momentos. No primeiro 

momento a média do Grupo Placebo foi de 79.9 nmol/L (DP=61.8), e no 

segundo momento de 86 nmol/L (DP=68.2) sem diferenças significativas 

(p=0.13), o mesmo aconteceu no Grupo Intervenção, onde não foi 

encontrada significância estatística entre os valores dos dois momentos 

de coleta (p=0.77), com uma média de 108.9 nmol/L (63.5) no primeiro 

momento, é de 107 nmol/L (DP=70.4) no segundo momento. Apesar de 

termos uma média maior no caso do Grupo Intervenção comparado ao 

Grupo Placebo na segunda coleta, não foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significante (p=0.17) (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Valores de SHBG tempo 1 e 2. 
 SHBG 1 

nmol/mL 
SHBG 2 
nmol/mL 

p-value p-value 

Grupo 
Placebo 
Amplitude 
total 
Média (SD) 

 
14-232 

79.9(61.8) 

 
18-201 

86(68.2) 

 
.13* 

 
 

.17* 

Grupo 
Intervenção 
Amplitude 
total 
Média (SD) 

 
23-207 

108.9(63.5) 

 
28-271 

107.52(70.4) 

 
.77* 

* Mann-Whitney U test 
 
 

O questionário FSFI foi aplicado em dois momentos em cada um 

dos grupos depois de administrado o placebo ou a nanoemulsão de 

testosterona por via transdérmica. A média do escore total do Grupo 

Placebo no primeiro momento de aplicação foi de 17.9 (DP=7.6, e uma 

amplitude total de 10.4-32.7), e no segundo momento a média foi de 24.1 

(DP=7.3, e uma amplitude total de 10.4-32.7), sendo este aumento no 

segundo tempo com relevância estatística (p=0.01). No Grupo 

Intervenção a média no primeiro momento foi de 18.6 (DP=6.1, e uma 

amplitude total de 3.1-29), e de 24.9 (DP=5.8, e uma amplitude total de 

14.6-34.3) no segundo momento, sendo também significativa a diferença 
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neste grupo (p=0.01). O escore do FSFI de maneira geral aumentou nos 

dois grupos quando comparado o primeiro com o segundo momento, no 

entanto quando comparamos o escore do segundo tempo entre os dois 

grupos a diferença entre eles não é significativa, mostrando uma melhora 

na disfunção sexual não relacionada ao uso da testosterona propriamente 

dita.  

Levando-se em conta os diferentes domínios do FSFI, em ambos 

os grupos observou-se um aumento na média dos escores quando 

comparamos o primeiro momento de aplicação do questionário com o 

segundo, exceto no domínio de dor. Foi significativa, do ponto de vista 

estatístico, a diferença no Grupo Placebo antes e depois da intervenção 

quanto às dimensões: desejo (p=0.01), excitação (p=0.02), lubrificação 

(p=0.01), orgasmo (p=0.01), satisfação (p=0.01), no caso da dimensão 

dor (p=0.26) não foi significativa a diferença nos dois momentos. Quanto 

ao Grupo Intervenção foi significativa, do ponto de vista estatístico, a 

diferença nos dois tempos de aplicação do questionário em relação às 

dimensões: desejo (p=0.01), excitação (p=0.01), lubrificação (p=0.01), 

orgasmo (p=0.01), satisfação (p=0.01) e também dor (p=0.05). Além 

disso, quando comparamos os dois grupos no segundo momento é 

observada uma melhora em cada dimensão da sexualidade, ou seja, 

apesar da testosterona não ter aumentado o escore total do FSFI quando 

comparado ao placebo, aumentou cada domínio independentemente. 

(Tabela 7). 

 Não foi encontrada nenhuma correlação significativa entre a idade 

das participantes e o escore total obtido no FSFI em ambos os grupos nos 

dois momentos de aplicação (p=0.71 e 0.06 respetivamente para o Grupo 

Placebo e Intervenção). Ao avaliar separadamente cada dimensão do 

FSFI e a idade das pacientes, foi encontrada uma correlação negativa no 

segundo momento de aplicação quando comparado com o primeiro 

momento com relevância estatística. No Grupo Intervenção no domínio do 

Desejo, quão menor a idade maior o escore nesta dimensão (p=0.004), da 
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mesma maneira aconteceu na dimensão de Excitação (p=0.02 e p=0.01 

respectivamente para os Grupos A e B), Lubrificação (p=0.008 e p=0.01 

respectivamente para os Grupos A e B), Orgasmo (p=0.01 e p=0.01 

respectivamente para os Grupos A e B) e Satisfação (p=0.01 e p=0.01 

respectivamente para os Grupos A e B). No domínio especifico de Dor foi 

significativa a diferença no escore apenas no Grupo Intervenção (p=0.04) 

com um aumento no segundo momento quando comparado com o 

primeiro. 

 

Tabela 7: Escores FSFI por domínio 
 Grupo 

Placebo 
p-value Grupo 

Intervenção 
p-value p-value-2 

Desejo 1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-3.60 
1.19(0.69) 

 
 

.01* 

 
1.20-4.20 
1.98(0.81) 

 
 

.01* 
 

 
 

.01** 

Desejo 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-5.40 
3.25(1.22) 

 
1.20-6 

2.80(1.10) 

Excitação 1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-4.50 
2.57(0.92) 

 
 

.02* 
 

 
0-5.40 

2.76(1.33) 

 
 

.01* 

 
 

.01** 

Excitação 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.50-5.40 
3.69(1.30) 

 
1.20-6 

3.96(1.42) 

Lubrificação 
1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.50-5.40 
3.43(1.14) 

 
 

.01* 

 
0-6 

3.43(1.43) 

 
 

.01* 

 
 

.05** 

Lubrificação 
2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.80-6 

4.33(1.29) 

 
2.70-6 

4.58(1.06) 

Orgasmo 1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-5.60 
2.42(1.23) 

 
 

.01* 

 
0-5.60 

2.75(1.49) 

 
 

.01* 

 
 

.04** 

Orgasmo 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-6 

3.81(1.72) 

 
1.20-6 

4.08(1.67) 

Satisfação 1 
Amplitude 

 
1.20-6 

 
 

 
1.60-5.20 
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total 
Média (DP) 

3.08(1.23) .01* 3.38(1.09) .01* .05** 

Satisfação 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.20-6 

4.21(1.70) 

 
2-6 

4.22(1.21) 

Dor 1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
1.60-6 

4.56(1.20) 

 
 

.26* 

 
0-6 

4.26(1.88) 

 
 

.05* 

 
 

.03** 

Dor 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
2-6 

4.78(1.37) 

 
2.80-6 

5.17(0.97) 

Total 1 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
9.10-28.60 
17.87(5.52) 

 
 

.01* 

 
3.10-29 

18.58(6.11) 

 
 

.01* 

 
       
      .43** 

Total 2 
Amplitude 
total 
Média (DP) 

 
10.40-32.70 
24.07(7.25) 

 
14.60-34.30 
24.93(5.84) 

* Mann-Whitney U test 
** Mann-Whitney U test (comparativa entre os grupos no segundo momento) 

 

 

O questionário EATA foi aplicado em dois momentos da mesma 

forma que o FSFI. A média do escore total no questionário do Grupo 

Placebo no primeiro momento foi de 10.9 (DP=7.3) e no segundo 

momento de 7.6 (DP=6.6), sendo menor o valor da média neste momento 

com significância estatística (p=0.01), havendo mudança do padrão de 

comportamento com tendência a agressividade média alta para abaixo da 

média após a intervenção. No caso do Grupo Intervenção a média no 

primeiro momento de aplicação foi de 9.8 (DP=4.7) e no segundo 

momento foi de 8.7 (DP=6.5), sem diferenças significativas nos dois 

momentos de aplicação (p=0.09), mantendo a mesma propensão com 

tendência abaixo da média para comportamentos agressivos. Nos dois 

tempos não foram encontradas diferenças entre os dois grupos (p=0.72 e 

p=0.30 respectivamente para cada momento).  

No caso do escore da Subescala A foi significativa a diferença do 

primeiro tempo em relação ao segundo em ambos os grupos (p=0.01 

Grupo Placebo e p=0.03 Grupo Intervenção), com redução dos escores 
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após a intervenção, ou seja, avaliando comportamentos agressivos 

comuns a ambos os sexos houve diminuição da agressividade com o uso 

das formulações. Na Subescala B, relacionada a comportamentos 

agressivos mais comuns ao sexo feminino, só foi significativa a diferença 

nos tempos de aplicação no Grupo Placebo (p=0.01), sendo menor o 

escore no segundo momento, acontecendo o mesmo na avaliação da 

Subescala C (p=0.01), a qual engloba comportamentos agressivos mais 

comuns ao sexo masculino. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos no score total ou nas subescalas 

individualmente. (Tabela 8).  

Tabela 8: Escores EATA 
Agressividade Grupos Média(DP)-1 p-

value-1 
Média(DP)-2 p-

value-2 
p-

value* 
 
EATA escore 

1 10.87(7.26)  
.72* 

7.58(6.58) .01*  
.30* 2 9.81(4.74) 8.67(6.51) .09* 

Subescala A 1 2.78(1.51)  
.76* 

2(1.83) .01*  
.43* 2 2.50(1.24) 2.08(1.32) .03* 

Subescala B 1 6.35(4.90)  
.70* 

4.47(4.15) .01*  
.25* 2 5.73(3.13) 5.38(4.47) .32* 

Subescala C 1 1.74(2.32)  
.61* 

1.11(2.16) .01*  
.43* 2 1.58(1.72) 1.21(1.84) .13* 

* T-test Student  
 
 

Ao ser feita uma análise de correlação entre idade e tendência a 

comportamentos agressivos, foi encontrada uma significância estatística 

com respeito ao escore do Grupo Intervenção no segundo momento de 

aplicação do questionário (p=0.04), significando que na medida que 

aumenta a idade das mulheres neste grupo aumenta o escore total no 

EATA. Considerando as subescalas individualmente não foi encontrada 

nenhuma correlação.  
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7. DISCUSSÃO  
 

A saúde sexual e a função sexual ideais consistem em um aspecto 

importante do bem-estar geral, com a disfunção sexual em mulheres 

sendo comum em várias condições. Pesquisadores destacam o problema 

de tal questão permanecer, em grande parte, subdiagnosticada, quer por 

constrangimento da paciente, quer por desconhecimento do médico (51). 

A conscientização da complexidade da sexualidade feminina e do 

que constitui disfunção ajuda o profissional de saúde a entender melhor 

essa questão. Embora algumas ferramentas estejam disponíveis para 

avaliação e terapia da disfunção sexual feminina, a exemplo 

respectivamente, questionários como Profile of Female Sexual Function, 

Personal Distress Scale, FSFI e medicações como a testosterona e 

terapia estroprogestagênica, parte delas não tem comprovação científica 

nem estudos de segurança, restringindo a abordagem clinica a 

orientações comportamentais de erotização, apoio emocional, entre 

outros (51). 

O DSH é uma das quatro mais comuns formas de disfunção sexual 

definidas pela quarta edição do DSM e é caracterizada por déficit ou 

ausência de desejo sexual, crônico ou recorrente, que causa angústia e 

sofrimento pessoal (36). 

Neste estudo, foi visto que após a intervenção ambos os grupos 

apresentaram aumento nos escores totais do FSFI, uma ferramenta 

validada e eficaz para avaliar a predisposição à disfunção sexual 

feminina, definida por maior tendência o escore abaixo de 26. Porém o 

grupo em uso da nanoemulsão de testosterona apresentou resultados 

superiores no segundo tempo, quando comparado ao grupo placebo, com 

significância estatística, nos domínios desejo, excitação, lubrificação, 

orgasmo e satisfação do FSFI, sendo este aumento ainda mais evidente 

nas pacientes jovens.  

Resultados semelhantes foram vistos em estudo feito por Shifren et 

al. (45) onde apesar de uma resposta apreciável ao placebo, a dose de 
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300mcg de testosterona resultou em aumentos ainda maiores na 

frequência de atividade sexual, fantasias sexuais e masturbação, com 

acréscimo de duas a três vezes a partir da linha de base (45). O benefício 

dos andrógenos na saúde sexual é ainda mais perceptível em ensaios 

comparando a testosterona associada à terapia estroprogestagênica com 

a terapia estroprogestagênica isolada em pacientes com perda de libido 

após ooforectomia (21). Redução do sofrimento e angústia devido à maior 

satisfação sexual também foram observados, chegando a 20% de 

superioridade quando comparado ao placebo (52). 

A resposta do placebo semelhante ou pouco menor que a da 

testosterona propriamente dita pode ser referida pelo fato das 

participantes desejarem que suas vidas sexuais fossem mais ativas e 

mais satisfatórias, pelo sentimento de acolhimento por parte dos 

pesquisadores e equipe da pesquisa, a participação no estudo pode ter 

facilitado a comunicação com seus parceiros e o ato de usar o gel pode 

ter servido de estimulo à relação sexual também (36). 

Alguns autores atribuem a maior pontuação no FSFI das pacientes 

mais jovens ao menor tempo de relacionamento, maior pressão social e 

vontade de melhorar suas vidas sexuais, associada aos maiores níveis 

séricos de testosterona disponíveis nesta faixa etária (45,52,54).  

Ao avaliarmos as dosagens séricas de androgênios, observamos 

aumento na testosterona total, testosterona livre e testosterona 

biodisponível com queda na SHBG quando comparamos o grupo em uso 

de testosterona no primeiro com o segundo tempo, no entanto sem 

significância estatística e também sem diferença estatística quando 

comparado ao grupo placebo, ou seja, sem reflexo negativo na parte 

laboratorial demonstrando segurança no uso neste aspecto.  

Outros autores observaram o mesmo modelo no perfil hormonal em 

seus estudos, com boa tolerabilidade à medicação em amostras com 

maior numero de participantes, mesmo período de tratamento e 

concentrações similares ou ainda maiores de testosterona (45, 53). 
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Além disso, foi visto que níveis de testosterona livre fisiológicos 

mais próximos do limite superior no menacme após a utilização de 

testosterona transdérmica estão associados a um aumento na frequência 

de ESS, cerca de 0,8 ESS a mais por mês quando comparado ao 

placebo, também com boa tolerabilidade (53). 

Mesmo assim, não foi observado em nosso estudo nem em outros 

com desenho similar, virilização, acne, reações alérgicas, alopecia 

androgênica ou alterações de voz, verificados pela anamnese e exame 

físico, muito menos modificações do escore de hirsutismo, com 

significância estatística, quando comparados o placebo e a testosterona 

(41,52). Nenhum efeito adverso grave ocorreu.  

Diferentemente do que é suposto, as pacientes com DSH sem 

tratamento não apresentam valores médios de testosterona sanguínea 

diferentes de pacientes sem tal diagnóstico, esta relação é vista apenas 

quando comparamos pacientes com queixa de baixa libido e sem esta 

queixa. Diante disso, alguns pesquisadores afirmam que o desejo sexual 

é influenciado por muitas variáveis que não apenas valores hormonais, 

refletindo o humor da mulher, suas expectativas, cultura, religião e atração 

pelo parceiro. A saúde e a associação com doenças como depressão e o 

uso de medicações também interfere neste quesito, tornando o grau de 

desejo sexual uma variável considerada por muitos subjetiva.  Além disso, 

cada mulher reage de maneira diferente frente à disfunção sexual, uma 

pode considerar algo normal que ocorre ao longo da vida e se adapta 

enquanto outra cursa com sofrimento (33, 52, 54).  

Ao avaliarmos a EATA (Escala para avaliação de tendência a 

agressividade) as participantes apresentaram redução no escore total e 

nas subescalas após a intervenção, ou seja o uso de testosterona 

300mcg não cursou com alterações comportamentais com tendência a 

agressividade. Estudiosos mostram inclusive melhora no humor 

depressivo e no bem estar psicológico sob o uso da mesma formulação 

quando comparado ao placebo (45), provavelmente pois o 
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reestabelecimento da saúde sexual gera motivação e contentamento e 

vice e versa (41). 

Em pacientes ooforectomizadas submetidas a tratamento com 

testosterona transdérmica capaz de manter níveis hormonais na faixa 

superior da normalidade, observou-se também diminuição dos sintomas 

de fadiga, do humor depressivo e da ansiedade, com retorno das queixas 

após a interrupção da medicação (21, 55).  

Desta forma, assim como demonstrado em nossa pesquisa, 

destaca-se a relevância do uso da testosterona em doses mais baixas 

suficientes para melhorar a sintomatologia da paciente, mantendo os 

valores séricos de androgênios o mais próximo do fisiológico, com 

mínimos efeitos colaterais.  

Ao avaliar o efeito negativo de terapias a longo prazo com doses 

suprafisiológicas de testosterona – cerca de 10 a 100 vezes acima da 

normalidade durante 7 a 14 semanas – pesquisadores ratificam esta 

recomendação. Em alguns ensaios, observa-se que aproximadamente 

40% das pacientes cursam com sintomas clínicos de depressão, 

preocupação excessiva, fadiga, agressividade e dependência não 

somente dos esteroides, mas também de outras drogas utilizadas 

concomitantemente e com alta frequência, cursando com influência em 

relações pessoais e ocupacionais (56, 57).  

Diante disso, preconiza-se o uso da via transdérmica com 

formulações em creme, gel, ou adesivo transdérmico de acordo com a 

disponibilidade, evitando-se o uso acima de 6 meses em pacientes sem 

resposta ou acima de 24 meses por falta de dados de segurança 

disponíveis. O acompanhamento dos níveis séricos de testosterona deve 

ser feito antes do inicio da terapêutica, 3-6 semanas após o inicio do uso 

da medicação e a cada 6 meses ou também conforme haja necessidade 

(52). 

Assim como na sexualidade, os níveis séricos de testosterona não 

estão bem estabelecidos em relação a alterações comportamentais ou a 
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agressividade. Além disso, o trauma causado pela agulha que precede a 

coleta do sangue pode influenciar nos resultados e também na 

interpretação dos mesmos (29). Desta forma, sabe-se que frente a um 

estímulo provocativo mulheres com concentrações basais altas de 

testosterona e cortisol têm reações mais agressivas, porém tal fato não é 

visto quando o cortisol está na faixa da normalidade ou na ausência de 

gatilho (30). Considera-se por tanto que a testosterona sozinha não gera 

agressividade, ela apenas aumenta a probabilidade diante de uma 

situação e ambiente propensos (21). 

Apesar de várias pesquisas com a utilização da testosterona para a 

melhora da sexualidade, ainda não conseguimos definir o impacto deste 

hormônio frente à sexualidade humana, pois os trabalhos diferem quanto 

ao tipo de  droga, dosagens e via de administração além de 

demonstrarem benefícios também com uso do placebo.   Devido a 

limitação do tamanho amostral e do curto período de seguimento das 

pacientes deste estudo é importante a realização de ensaios 

complementares com maiores informações de segurança e efetividade da 

terapia com testosterona no menacme a longo prazo.  
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8. CONCLUSÃO 
 

A formulação de veículo Biolipídio com Testosterona 300mcg por 

via transdérmica mostrou no período de tratamento de 12 semanas ser 

segura e eficaz para as pacientes com DSH no menacme, mantendo os 

níveis de androgênios plasmáticos dentro da faixa da normalidade, 

demonstrando efeitos positivos na sexualidade, sem efeitos negativos no 

comportamento.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO A – Escala de Avaliação de Tendência a Agressividade 
 

Escala de Avaliação de Tendência a Agressividade 

Neste teste você encontrará frases que descrevem variadas condutas que 
voce pode ou não manifestar. Leia estas frases com atenção e marque 
um X na Folha de Respostas, no Local Apropriado, as suas respostas. Se 
você acha que manifesta esta conduta nunca ou raramente, marque o 
número 0 na Folha de Respostas; se você as vezes se comporta desta 
maneira, marque o numero 1; se acha que é muito frequente marque o 
número 2.  

1) Ao cometer um erro mostro indiferença. 
2) Culpo outra pessoa por coisas que fiz.  
3) Falo dos outros pelas costas. 
4) Gosto de bater em animais. 
5) Gosto de brincar de empurrar ou provocar quedas para causar 

constrangimento. 
6) Gosto de deixar as pessoas com raiva de mim. 
7) Gosto de mostrar meus conhecimentos. 
8) Quando não gosto de alguém, sinto vontade de esconder a 

verdade para prejudica-lo. 
9) Quando não gosto de alguém, sinto vontade de criar uma situação 

para desafia-lo. 
10) Quando sinto raiva, tenho vontade de descontar em alguém. 
11) Relato sentimentos não verdadeiros para iniciar um relacionamento 

sexual. 
12) Tenho vontade de andar armado. 
13) Transo sem preservativo com diferentes parceiros. 
14) Xingo pessoas por não quererem relações sexuais comigo. 
15) Altero o tom de voz quando não sou ouvido ou atendido. 
16) Aumento uma informação para aumentar o sentimento de culpa 

nos outros. 
17) Deixo de alimentar meu animal de estimação para puni-lo. 
18) Descarrego extintores para brincar ou extravasar tensão. 
19) Durante uma conversa não deixo espaço para o outro se colocar. 
20) Estaciono o carro em uma vaga para deficientes físicos. 
21) Gosto de bater em placas de transito. 
22) Gosto de correr com o carro. 
23) Ponho apelidos maldosos nas pessoas. 
24) Provoco os outros relembrando falhas que cometeram. 
25) Quebro e/ou arranco plantas de jardins. 
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26) Se não tiver perigo de ser visto, entro no cinema sem pagar. 
27) Sinto vontade de fazer coisas independente das normas. 
28) Ameaço contar segredos da pessoa para força-la a fazer algo. 
29) Cometo erros passados mesmo sabendo do dano causado. 
30) Dirijo após ingerir bebida alcoolica. 
31) Distorço ou amenizo uma informação que poderia me trazer 

perigos. 
32) Faço ultrapassagens em locais proibidos. 
33) Gosto de brigar. 
34) Gosto de controlar informações para que os outros façam o que 

quero. 
35) Gosto de incomodar os outros. 
36) Gosto de xavecar pessoas com menos de 18 anos. 
37) Quando encontro com a turma sempre tenho uma fofoca para 

contar 
38) Quando faço algo errado, disfarço ou saio para não perceberem 

que fui eu. 
39) Quando quebro alguma coisa digo que foi outra pessoa. 
40) Utilizo o nome de alguém para conseguir benefícios sem seu 

conhecimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

ANEXO B – Female Sexual Function Index em Português 

 
Questionário de sexualidade FSFI 

 Este questionário pergunta sobre sua vida sexual durante as últimas 4 
semanas. Por favor, responda às questões de forma mais honesta e clara 
possível. Suas respostas serão mantidas em absoluto sigilo. Para responder as 
questões use as seguintes definições:Atividade sexual pode incluir afagos, 
carícias preliminares, masturbação e ato sexual. Ato sexual é definido quando 
há penetração (entrada) do pênis na vagina. 

 Estímulo sexual inclui situações como carícias preliminares com um 
parceiro, auto-estimulação (masturbação) ou fantasia sexual (pensamentos). 
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA POR PERGUNTA 

 Desejo sexual ou interesse sexual é um sentimento que inclui querer ter 
atividade sexual, sentir-se receptiva a uma iniciativa sexual de um parceiro(a) e 

pensar ou fantasiar sobre sexo. Excitação sexual é uma sensação que inclui 
aspectos físicos e mentais. Pode incluir sensações como calor ou inchaço dos 
genitais, lubrificação (sentir-se molhada/“vagina molhada”/“tesão vaginal”), ou 
contrações musculares. 

 

1- Nas últimas 4 semanas com que freqüência (quantas vezes) você sentiu 
desejo ou interesse sexual? 

Padrão de resposta: A 

2- Nas últimas 4 semanas como você avalia o seu grau de desejo ou interesse 
sexual? 

Padrão de resposta: B 

3- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas vezes) você se sentiu 
sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato sexual? 

Padrão de resposta: A 

4- Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de excitação sexual 
durante a atividade ou ato sexual? 

Padrão de resposta: B  

5- Nas últimas 4 semanas, como você avalia o seu grau 

de segurança para ficar sexualmente excitada durante a atividade sexual ou ato 
sexual? 
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Padrão de resposta: C 

6- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas vezes) você ficou 
satisfeita com sua excitação sexual durante a atividade sexual ou ato sexual? 

Padrão de resposta: A 

7- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas vezes) você teve 
lubrificação vaginal (ficou com a vagina “molhada”) durante a atividade sexual ou 
ato sexual? 

Padrão de resposta: A 

8- Nas últimas 4 semanas, como você avalia sua dificuldade em ter lubrificação 
vaginal (ficar com a vagina “molhada”) durante o ato sexual ou atividades 
sexuais? 

Padrão de resposta: D 

9- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas 

vezes) você manteve a lubrificação vaginal (ficou com a vagina “molhada”) até o 
final da atividade ou ato sexual? 

Padrão de resposta: A 

10- Nas últimas 4 semanas, qual foi sua dificuldade em manter a lubrificação 
vaginal (vagina “molhada”) até o final da atividade ou ato sexual? 

Padrão de resposta: D 

11- Nas últimas 4 semanas, quando teve estímulo sexual ou ato sexual, com que 
freqüência (quantas vezes) você atingiu o orgasmo (“gozou”)? 

Padrão de resposta: A 

12 - Nas últimas 4 semanas, quando você teve estímulo sexual ou ato sexual, 
qual foi sua dificuldade em você atingir o orgasmo “(clímax/“gozou”)”? 

Padrão de resposta: D 

13- Nas últimas 4 semanas, o quanto você ficou satisfeita com sua capacidade 
de atingir o orgasmo (“gozar”) durante atividade ou ato sexual? 

Padrão de resposta: E 

14- Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com a proximidade 
emocional entre você e seu parceiro(a) durante a atividade sexual? 

Padrão de resposta: E 
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15- Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com o 
relacionamento sexual entre você e seu parceiro(a)? 

Padrão de resposta: E 

16- Nas últimas 4 semanas, o quanto você esteve satisfeita com sua vida sexual 
de um modo geral? 

Padrão de resposta: E 

17- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas vezes) você sentiu 

desconforto ou dor durante a penetração vaginal? 

Padrão de resposta: A 

18- Nas últimas 4 semanas, com que freqüência (quantas vezes) você sentiu 

desconforto ou dor após a penetração vaginal? 

Padrão de resposta: A 

19- Nas últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau de desconforto ou 
dor durante ou após a penetração vaginal? 

Padrão de resposta: B 

OBS- Nas questões 1 e 2, não há a alternativa “Sem atividade sexual” 

 

 

RESPOSTAS 
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO D – Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) 
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11. APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Via da Participante  

Nome:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Prontuário:---------------------------Data de nascimento:---------------------------- 

Filiação:-------------------------------------------------------------------------------------- 

Endereço:------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefone:------------------------------------------------------------------------------------- 

A sexualidade é um aspecto importante de qualidade de vida para 

homens e mulheres. Define-se disfunção sexual como redução 

persistente ou periódica de iniciar sexo ou aversão para a atividade 

sexual, dificuldade para excitar-se, inabilidade para alcançar orgasmo 

e/ou dor na relação sexual, provocando desconforto pessoal significativo. 

O Desejo  Sexual Hipoativo (DSH) é um tipo de disfunção sexual 

prevalente que pode ser melhor explicado como diminuição ou  falta de 

desejo sexual. 

Você está sendo convidada a participar desta pesquisa devido a 

sua queixa de alteração do desejo sexual. Nesta pesquisa serão 

selecionadas mulheres encaminhadas aos ambulatórios da disciplina de 

Ginecologia Endócrina do departamento de ginecologia da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP. O objetivo do presente estudo será 

avaliar os efeitos de uma emulsão de testosterona que será aplicada na 

pele, em um dos antebraços ou na parte interna da coxa, uma vez ao dia, 

por 12 semanas. O produto será fornecido pela farmácia de manipulação 

Evidence, do Grupo Evidence. A testosterona é um hormônio que pode 

ser usado, em doses baixas, para melhorar o desejo sexual. As 

participantes serão distribuídas de forma aleatória e duplo-cega para fazer 

uso da emulsão contendo o hormônio ou placebo – esta não contendo o 

hormônio. Desta forma, durante a pesquisa, nem o pesquisador e nem o 

participante sabem quem está usando a emulsão hormonal ou placebo. 

As pacientes que não demonstrarem melhora nos sintomas, com ou sem 
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o uso da medicação do estudo, independente do resultado da pesquisa, 

serão encaminhadas para tratamento em ambulatório especializado 

(Projeto Afrodite, parte do Departamento de Ginecologia da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP), não necessariamente com 

testosterona, visto que não há tratamento padrão para sexualidade e que 

uma mulher é diferente da outra.  

Os procedimentos realizados nesta pesquisa consistem nas 

seguintes fases: 

a) Avaliação por médico ginecologista (consulta e exame físico).  

b) Exames laboratoriais séricos no início e no fim do estudo, 

procurando avaliar a quantidade dos hormônios – SHBG, 

testosterona total e testosterona livre calculada. 

c) Questionário sobre sexualidade chamado FSFI e sobre 

agressividade chamado EATA, no início e no fim da pesquisa. 

Desconfortos esperados: como qualquer creme hidratante, pode 

haver irritação local se houver alergia aos componentes do produto. O uso 

da testosterona pode eventualmente produzir efeitos androgênicos  como 

acne, alteração do colesterol ou triglicérides,  e aumento de pilificação.  

Os riscos de coleta de sangue podem incluir desmaio, dor e/ou hematoma 

(mancha roxa na pele). Raramente pode ocorrer um pequeno coágulo 

sanguíneo ou infecção no local da picada da agulha.Benefícios: A 

pesquisa responderá sobre os efeitos da emulsão de testosterona, 

espera-se que haja melhora na vida sexual da participante, com resolução 

da queixa de diminuição do desejo sexual. 

A qualquer momento durante a realização da pesquisa será aceita 

a sua desistência e as dúvidas pertinentes serão respondidas pelo 

pesquisador o mais rápido possível. O principal investigador é o médico 

pesquisador Maria Eugenia de Cassia Lopes Cardoso que poderá ser 

encontrado no endereço - Rua Embaú, n 66 - Vila Clementino, Fone (11) 

5549-6174, e-mail pesquisadesejosexual@gmail.com ou ainda pelo 

celular (11) 99800-7275. A não concordância em participar da pesquisa 
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não lhe implicará prejuízos. Em caso de reações adversas com o uso da 

emulsão, este medicamento será suspenso e a participante deverá avisar 

o mais rápido possível à equipe médica, que lhe garantirá tratamento 

imediato e gratuito. Será mantido o direito de confidencialidade, não 

sendo divulgada a identificação de nenhuma participante. Será respeitado 

também o direito de ser mantida atualizada sobre resultados parciais da 

pesquisa, quando em estudos abertos ou de resultados que sejam do 

conhecimento de pesquisadores. Este termo de consentimento é 

disponibilizado em duas vias originais, uma para o participante e outra 

para o pesquisador. Em relação aos eventuais esclarecimentos éticos, 

estes poderão ser respondidos pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

UNIFESP localizado na Rua Prof. Francisco de Castro, n. 55, - 04020-

050.  tel 55 (11) 5571-1062 / 55 (11) 5539-7162  - Horário de atendimento: 

das 9:00 as 13:00hs - e:mail cep@unifesp.edu.br. 

 Concordo com os termos acima, sentindo-me suficientemente 

informada para a realização desta pesquisa: “USO DA NANOEMULSÃO 

DE TESTOSTERONA POR VIA TRANSDÉRMICA EM MULHERES COM 

DESEJO SEXUAL HIPOATIVO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE 

TENDENCIA A AGRESSIVIDADE: UM ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DUPLO-CEGO. A qualquer momento, poderei retirar o 

meu consentimento, antes e durante o período do estudo, sem 

penalidades ou prejuízo no meu atendimento. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro que a minha participação é isenta de despesas. 

Decido, assim, de minha livre vontade, autorizar a colaborar para a 

realização deste estudo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome completo e Ass. da participante 
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Nome completo e Ass. da testemunha (profissional de saúde) 

 

Declaro que obtive esse consentimento de forma voluntária e esclarecida 

da participante para sua colaboração neste estudo. 

 

Nome completo e Ass. do médico responsável 

 

Local: ____________________________ Data: ____/___/20___ 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Via do Pesquisador  

Nome:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Prontuário:---------------------------Data de nascimento:---------------------------- 

Filiação:-------------------------------------------------------------------------------------- 

Endereço:------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefone:------------------------------------------------------------------------------------- 

A sexualidade é um aspecto importante de qualidade de vida para 

homens e mulheres. Define-se disfunção sexual como redução 

persistente ou periódica de iniciar sexo ou aversão para a atividade 

sexual, dificuldade para excitar-se, inabilidade para alcançar orgasmo 

e/ou dor na relação sexual, provocando desconforto pessoal significativo. 

O Desejo  Sexual Hipoativo (DSH) é um tipo de disfunção sexual 

prevalente que pode ser melhor explicado como diminuição ou  falta de 

desejo sexual. 

Você está sendo convidada a participar desta pesquisa devido a 

sua queixa de alteração do desejo sexual. Nesta pesquisa serão 

selecionadas mulheres encaminhadas aos ambulatórios da disciplina de 

Ginecologia Endócrina do departamento de ginecologia da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP. O objetivo do presente estudo será 

avaliar os efeitos de uma emulsão de testosterona que será aplicada na 

pele, em um dos antebraços ou na parte interna da coxa, uma vez ao dia, 

por 12 semanas. O produto será fornecido pela farmácia de manipulação 

Evidence, do Grupo Evidence. A testosterona é um hormônio que pode 

ser usado, em doses baixas, para melhorar o desejo sexual. As 

participantes serão distribuídas de forma aleatória e duplo-cega para fazer 

uso da emulsão contendo o hormônio ou placebo – esta não contendo o 

hormônio. Desta forma, durante a pesquisa, nem o pesquisador e nem o 

participante sabem quem está usando a emulsão hormonal ou placebo. 

As pacientes que não demonstrarem melhora nos sintomas, com ou sem 

o uso da medicação do estudo, independente do resultado da pesquisa, 

serão encaminhadas para tratamento em ambulatório especializado 
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(Projeto Afrodite, parte do Departamento de Ginecologia da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP), não necessariamente com 

testosterona, visto que não há tratamento padrão para sexualidade e que 

uma mulher é diferente da outra.  

Os procedimentos realizados nesta pesquisa consistem nas 

seguintes fases: 

a) Avaliação por médico ginecologista (consulta e exame físico).  

b) Exames laboratoriais séricos no início e no fim do estudo, 

procurando avaliar a quantidade dos hormônios – SHBG, 

testosterona total e testosterona livre calculada. 

c) Questionário sobre sexualidade chamado FSFI e sobre 

agressividade chamado EATA, no início e no fim da pesquisa. 

Desconfortos esperados: como qualquer creme hidratante, pode 

haver irritação local se houver alergia aos componentes do produto. O uso 

da testosterona pode eventualmente produzir efeitos androgênicos  como 

acne, alteração do colesterol ou triglicérides,  e aumento de pilificação.  

Os riscos de coleta de sangue podem incluir desmaio, dor e/ou hematoma 

(mancha roxa na pele). Raramente pode ocorrer um pequeno coágulo 

sanguíneo ou infecção no local da picada da agulha.Benefícios: A 

pesquisa responderá sobre os efeitos da emulsão de testosterona, 

espera-se que haja melhora na vida sexual da participante, com resolução 

da queixa de diminuição do desejo sexual. 

A qualquer momento durante a realização da pesquisa será aceita 

a sua desistência e as dúvidas pertinentes serão respondidas pelo 

pesquisador o mais rápido possível. O principal investigador é o médico 

pesquisador Maria Eugenia de Cassia Lopes Cardoso que poderá ser 

encontrado no endereço - Rua Embaú, n 66 - Vila Clementino, Fone (11) 

5549-6174, e-mail pesquisadesejosexual@gmail.com ou ainda pelo 

celular (11) 99800-7275. A não concordância em participar da pesquisa 

não lhe implicará prejuízos. Em caso de reações adversas com o uso da 

emulsão, este medicamento será suspenso e a participante deverá avisar 
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o mais rápido possível à equipe médica, que lhe garantirá tratamento 

imediato e gratuito. Será mantido o direito de confidencialidade, não 

sendo divulgada a identificação de nenhuma participante. Será respeitado 

também o direito de ser mantida atualizada sobre resultados parciais da 

pesquisa, quando em estudos abertos ou de resultados que sejam do 

conhecimento de pesquisadores. Este termo de consentimento é 

disponibilizado em duas vias originais, uma para o participante e outra 

para o pesquisador. Em relação aos eventuais esclarecimentos éticos, 

estes poderão ser respondidos pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

UNIFESP localizado na Rua Prof. Francisco de Castro, n. 55, - 04020-

050.  tel 55 (11) 5571-1062 / 55 (11) 5539-7162  - Horário de atendimento: 

das 9:00 as 13:00hs - e:mail cep@unifesp.edu.br. 

 Concordo com os termos acima, sentindo-me suficientemente 

informada para a realização desta pesquisa: “USO DA NANOEMULSÃO 

DE TESTOSTERONA POR VIA TRANSDÉRMICA EM MULHERES COM 

DESEJO SEXUAL HIPOATIVO E AVALIAÇÃO DO RISCO DE 

TENDENCIA A AGRESSIVIDADE: UM ENSAIO CLÍNICO 

RANDOMIZADO DUPLO-CEGO. A qualquer momento, poderei retirar o 

meu consentimento, antes e durante o período do estudo, sem 

penalidades ou prejuízo no meu atendimento. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro que a minha participação é isenta de despesas. 

Decido, assim, de minha livre vontade, autorizar a colaborar para a 

realização deste estudo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome completo e Ass. da participante 

 

Nome completo e Ass. da testemunha (profissional de saúde) 
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Declaro que obtive esse consentimento de forma voluntária e esclarecida 

da participante para sua colaboração neste estudo. 

 

Nome completo e Ass. do médico responsável 

 

Local: ____________________________ Data: ____/___/20___ 

 


