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Os níveis de hormônios e funcionamento sexual após a Redução de Risco
por Salpingo-ooforectomia (RRSO)
Hormone Levels and Sexual Functioning After Risk-Reducing SalpingoOophorectomy 1
A salpingo-ooforectomia para redução de risco de câncer epitelial de ovário,
em portadores de mutação BRCA, é recomendada entre os 35 a 45 anos de
idade . Pode diminuir o risco de câncer de ovário epitelial em 80% . No entanto
a RRSO implica em remoção de órgãos saudáveis de mulheres jovens e os
efeitos colaterais, inerentes a essa cirurgia, precisam de atenção especial. A
maior parte do estrogênio e aproximadamente metade da testosterona são
produzidas pelos ovários. Portanto, a RRSO diminui substancialmente os níveis
desses hormônios. Uma das consequências pode ser a disfunção sexual.
O objetivo do estudo, realizado por Johansen e cols. (2018) 1, foi avaliar se os
níveis de hormônio estariam associados com disfunção sexual em mulheres
após RRSO. Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo com198 mulheres
sexualmente ativas e 91 mulheres inativas após RRSO. As participantes
completaram um questionário de atividade sexual, questionários sobre a
terapia de reposição hormonal da menopausa (THM), qualidade de vida,
cuidados do parceiro, imagem corporal e comorbidades. Foi colhido também
amostras de sangue. Associações entre os escores de funcionamento sexual e
covariáveis foram examinadas por regressão linear. Variáveis associadas à

atividade sexual foram examinadas pela regressão logística.
Não encontraram associação dos níveis hormonais com o prazer sexual. Os
fatores associados ao prazer sexual foram a menor idade (P =0,032), uso atual
da THM sistêmica (P =0,002) e a presença de parceiro mais cuidadoso (P =
0,001). O aumento do Índice de andrógeno livre (P =0,016), a presença de
parceiro mais cuidadoso (P =.017), THM sistêmica (P =0,002) e ausência de
histórico de doença cardiovascular (P =0,001) foram associados com menor
desconforto na relação sexual. A chance de ser sexualmente ativa aumentou
com a idade mais jovem, ausência de câncer de mama, melhor qualidade de
vida, e presença de parceiro mais cuidadoso.
Os autores concluíram que que os níveis hormonais não se associaram ao
melhor funcionamento sexual.1 Isso também foi evidenciado em outros
estudos.2
Ressaltamos que se a mensuração hormonal fosse realizada com o uso de
métodos ultra-sensíveis, como espectrometria de massas acoplada a
cromatografia líquida ou gás, os resultados dos valores da testosterona
poderiam ser mais fidedignos.3,4
No entanto, a THM sistêmica teve um impacto positivo no funcionamento
sexual nas mulheres que se submeteram à RRSO. 1 A THM melhora a
sintomatologia climatérica, principalmente os sintomas vasomotores e a atrofia
vulvovaginal e, com isso, influenciou positivamente a função sexual.5
Johansen e cols. avaliaram os cuidados do parceiro usando um questionário
para a mensuração de cuidados no vínculo íntimo com 12 perguntas
classificadas em uma escala de "nada" (0) a "muito" (3). Uma maior pontuação
na soma desses fatores significa mais cuidados do parceiro. As perguntas

incluíam itens como consideração, ser um bom companheiro, ser muito
carinhoso, ter confiança, entender problemas e preocupações, ser fisicamente
gentil e atencioso, fazer com que a companheira se sinta necessária, ser uma
companhia divertida, mostrar sua apreciação pela companheira, ser gentil e
suave e falar em uma voz calorosa e amigável.6
Como em muitos estudos, o papel do parceiro sexual se mostrou fundamental
para a sexualidade feminina.1,5,7
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