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Resum  
Introducció El càncer de mama té una gran incidència en la societat actual. La majoria 

de les dones que pateixen càncer de mama passen per tractaments curatius molt 

agressius, que generen disfunció sexual com a efecte secundari. Un gran nombre de 

dones tractades de càncer de mama, per tant, tenen disfuncions sexuals (atròfia 

vulvovaginal, disparèunia, símptomes menopàusics, falta de desig, etc.). 

L’assessorament sexual i les intervencions de diferents tipus que aquest ofereix podrien 

ajudar a que aquests símptomes es reduïssin i, per tant, millorar la sexualitat i la qualitat 

de vida d’aquestes dones.  

Objectiu Explorar l’evidència científica sobre com, en les dones que passen per un 

procés de càncer de pit, l’assessorament sexual redueix les possibles disfuncions sexuals 

causades pel tractament.  

Mètode Recerca bibliogràfica a les bases de dades PUBMED, COCHRANE, 

CUIDENPLUS i BVS. Criteris d’inclusió: dones amb un procés de càncer de mama 

havent rebut tractament, amb disfuncions sexuals, de 18 a 80 anys, havent iniciat la seva 

activitat sexual. Intervencions psicosocials, farmacològiques i d’exercici, amb l’objectiu 

de millorar la funció sexual de les dones.  

Resultats S’inclogueren 19 articles publicats entre 2011 i 2019. 10 duien a terme 

intervencions farmacològiques, 7 intervencions psicosocials i 2 combinades. Tots els 

articles, excepte un, trobaren millores en la funció sexual de les dones a través de la 

seva intervenció. El disseny general dels articles fou de baixa qualitat.  

Conclusions Els resultats d’aquesta revisió apunten a que l’evidència existent sobre les 

intervencions en sexualitat de les dones amb un procés de càncer de mama no és sòlida 

per norma general, i que l’assessorament psicosocial a través d’internet i la testosterona 

intravaginal en dones que prenen inhibidors de l’aromatassa podrien ser efectius. 

Paraules clau Assessorament sexual, neoplàsies de la mama, disfunció sexual, 

intervencions sexuals. 
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Resumen  
Introducción El cáncer de mama tiene una gran incidencia en la sociedad actual. La 

mayoría de las mujeres que sufren cáncer de mama pasan por tratamientos curativos 

muy agresivos, que generan disfunción sexual como efecto secundario. Un gran número 

de mujeres tratadas de cáncer de mama, por lo tanto, tienen disfunciones sexuales 

(atrofia vulvovaginal, dispareunia, síntomas menopáusicos, falta de deseo, etc.). El 

asesoramiento sexual i las intervenciones de diferente tipo podrían ayudar a que estos 

síntomas se redujesen y, por lo tanto, mejorar la sexualidad i calidad de vida de estas 

mujeres.  

Objetivo Explorar la evidencia científica sobre cómo, en las mujeres que pasan por un 

proceso de cáncer de mama, el asesoramiento sexual reduce las posibles disfunciones 

sexuales causadas por el tratamiento.  

Método Búsqueda bibliográfica en las bases de datos PUBMED, COCHRANE, 

CUIDENPLUS y BVS. Criterios de inclusión: mujeres supervivientes de cáncer de 

mama habiendo recibido tratamiento, con disfunciones sexuales, de 18 a 80 años, 

habiendo iniciado su actividad sexual. Intervenciones psicosociales, farmacológicas y 

de ejercicio, con el objetivo de mejorar la función sexual de las mujeres.  

Resultados Se incluyeron 19 artículos publicados entre 2011 y 2019. 10 llevaban a cabo 

intervenciones farmacológicas, 7 intervenciones psicosociales y 2 combinadas. Todos 

los artículos, excepto uno, encontraron mejoras en la función sexual de las mujeres a 

través de su intervención. El diseño general de los artículos fue de baja calidad.  

Conclusiones Los resultados de esta revisión apuntan a que la evidencia existente sobre 

las intervenciones en sexualidad de las mujeres supervivientes de cáncer de mama no es 

sólida por norma general, i que el asesoramiento psicosocial a través de internet y la 

testosterona intravaginal en mujeres que toman inhibidores de la aromatasa podrían ser 

efectivos.  

Palabras clave: Asesoramiento sexual, neoplasias de la mama, disfunción sexual, 

intervenciones sexuales.  
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Abstract  
Background Breast cancer has a major impact on today’s society. Most women with 

breast cancer go through very aggressive curative treatments, which have sexual 

dysfunction as a side effect. A large number of women treated for breast cancer 

therefore have sexual dysfunctions (vulvovaginal atrophy, dyspareunia, menopausal 

symptoms, lack of desire). Sexual counseling and interventions of different types could 

help to reduce these symptoms and thus improve the sexuality and quality of life of 

these women. 

Objective To explore the scientific evidence on how, in women undergoing a breast 

cancer process, sexual counseling reduces the possible sexual dysfunctions caused by 

treatment. 

Methods Bibliographic research in the PUBMED, COCHRANE, CUIDENPLUS and 

BVS databases. Inclusion criteria: Women who have survived breast cancer after 

receiving treatment with sexual dysfunction, aged 18 to 80, having started sexual 

activity. Psychosocial, pharmacological and exercise interventions, with the aim of 

improving the sexual function of women. 

Results 19 articles published between 2011 and 2019 were included. 10 carried out 

pharmacological interventions, 7 psychosocial interventions and 2 combined. All but 

one article found improvements in women’s sexual function through their intervention. 

The overall design of the items was of low quality. 

Conclusions The results of this review point to the fact that the existing evidence on 

sexual interventions in women surviving breast cancer is not solid in general, and that 

psychosocial counseling through the internet and intravaginal testosterone in women 

taking aromatase inhibitors could be effective. 

Keywords Sex counseling, breast neoplasms, sexual dysfunction, sexual interventions. 
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Introducció  
El càncer és un grup de malalties que afecta a tot el món i amb una prevalença molt 

elevada. Segons la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) la incidència de 

persones amb tumors el 2020 ronda els 20.000.000 de persones, i s’espera que el 

nombre de casos nous anuals augmenti amb els anys [1]. La majoria de dones amb 

càncer pateixen un  tipus de càncer que afecta directament a la funció sexual (càncer de 

pit, d’úter, de colon i recte, de cèrvix, d’ovari, de cervell i d’anus, entre d’altres) [2]. 

Però dins els tipus de càncers que afecten majoritàriament a les dones, el que té, amb 

diferència, major taxa d’incidència anual és el càncer de mama. Segons l’Associació 

Espanyola Contra el Càncer (AECC), l’any 2019 hi hagué 33.307 casos nous de càncer 

de mama a Espanya [3], aquesta xifra suposa un 30% de tots els càncers diagnosticats 

en dones l’any 2019. La supervivència global d’aquest tipus de tumor als cinc anys des 

del diagnòstic és del 82,8% al nostre país [4]. Aquest fet es reflexa en un elevat nombre 

de dones amb càncer de mama vivint actualment a la nostra societat. 

 

La sexualitat, que inclou la funció sexual, l’activitat sexual i la identitat de gènere 

sexual, és un factor molt important en la vida de les persones[2]. La majoria de les 

dones diagnosticades de càncer de mama tenen preocupacions en quant a la seva 

sexualitat i la seva imatge corporal [5]. A més, moltes dones que han passat per un 

càncer de mama senten que la seva funció sexual es veu afectada després d’una 

mastectomia. Sovint, al pit se li atribueixen significats relacionats amb la identitat 

femenina, la sexualitat, l’atracció,  la maternitat i les cures als infants [5]. Segons el 

DSM-5 les disfuncions sexuals estan caracteritzades per una pertorbació en el desig 

sexual i pels canvis psicològics i fisiològics que caracteritzen la resposta sexual. El 

mateix manual reconeix tres disfuncions sexuals en dones: trastorn d’excitació, mal 

genitopèlvic / trastorn de penetració i trastorn orgàsmic de la dona [6]. La disfunció 

sexual pot ser una complicació prevalent i a llarg termini del càncer de mama i del seu 

tractament.  La possibilitat de tenir disfuncions sexuals com a conseqüència d’un 

tractament de càncer de mama varia des del 30% al 100% de les dones [7].  

 

Son molts els símptomes col·laterals del tractament que poden afectar a la vida sexual i 

a la qualitat de vida de les dones, en general són nàusees, vòmits, fatiga, alopècia, 

menopausa induïda, reducció de la lubricació, reducció de l’excitació, disparèunia i 

anorgàsmia, entre d’altres.  Les dones amb de càncer de mama sovint experimenten una 
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aparició sobtada de la menopausa, anomenada menopausa induïda, ja sigui directament 

per la cirurgia, radiació i altres tractaments o indirectament per la interrupció de 

l’hormona sexual femenina (estrògens) o altres teràpies neuroendocrines [2].  

 

Dins els diferents tipus de tractament,  les dones que han rebut quimioteràpia tenen més 

risc de desenvolupar disfuncions sexuals que aquelles que no n’han rebut. La 

quimioteràpia pot causar menopausa abrupta i prematura, derivant en desig sexual 

reduït, sequedat i atròfia vaginal, que afecten a la funció sexual. Els resultats en quant a 

la teràpia endocrina no són clars, però estudis suggereixen que el tamoxifè i els 

inhibidors de l’aromatassa deriven en problemes sexuals [7], en concret, els segons 

poden causar severa atròfia vulvovaginal que deriva en disparèunia secundària [2]. En 

general, les teràpies adjuvants empitjoren la funció sexual. La teràpia hormonal provoca 

atròfia i sequedat vaginal [5]. Se sap que la pèrdua d’activitat sexual, la funció sexual 

danyada i l’activitat sexual dolorosa poden causar angoixa individual i relacional [2].  

 

Es vol dur a terme una revisió sobre les intervencions en sexualitat que es poden dur a 

terme en dones que passen o han passat per un procés de càncer de mama ja que soc 

coneixedora de que hi ha una gran quantitat d’evidència [2] sobre els efectes col·laterals 

del tractament del càncer de mama i com aquests afecten negativament a la sexualitat i a 

la qualitat de vida de les dones. Tot i així, també hi ha evidència de que existeix una 

manca de coneixements per a tenir cura de la sexualitat, i es necessiten deconstruir 

barreres [8]. Podem trobar nombrosos estudis sobre diferents intervencions que es duen 

a terme en dones amb càncer de mama per tal de millorar la seva sexualitat, tot i així, 

això encara no es duu a terme en la pràctica clínica habitual, més enllà de l’entorn 

experimental. Sembla necessària una unificació d’intervencions que hagin provat ser 

eficaces i que s’haurien d’oferir sempre a les pacients de càncer de mama, ja que 

probablement moltes no demanaran sobre la seva sexualitat pels possibles prejudicis o 

tabús que es posen sobre aquesta temàtica. En altres tipus de càncer (ginecològics, 

pròstata en homes), es rep material educatiu que informa i assessora sobre els futurs 

possibles problemes relacionats amb la sexualitat. Així, no s’entén que les dones 

tractades de càncer de mama no rebin informació ni intervenció abans del tractament 

per preservar o restablir la funció sexual després del tractament del càncer [2] . Tractar a 

les dones de càncer de mama i no tractar la seva sexualitat deixa una carència molt 

important, ja que està directament relacionat. Probablement sigui perquè encara no hi ha 
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cap intervenció sobre l’àrea sexual que s’hagi unificat, confirmat i per tant pogut 

utilitzar de forma rutinària en hospitals.  

 

És pels motius exposats que l’objectiu d’aquest treball és realitzar una recerca 

bibliogràfica que recolzi l’eficàcia de les diferents intervencions sobre l’àrea sexual que 

es poden dur a terme en dones amb un procés de càncer de mama. A través de la recerca 

es pretén valorar si aquestes disminueixen o eliminen les conegudes disfuncions sexuals 

que pot provocar el tractament de càncer de mama.   

 

Objectius  
Objectiu general: Explorar l’evidència científica sobre com, en les dones que passen per 

un procés de càncer de pit, les intervencions en l’esfera sexual redueixen les possibles 

disfuncions sexuals causades pel tractament.  

Objectius específics:  

- Descriure l’existència de disfuncions sexuals en dones que han estat tractades de 

càncer de pit.  

- Analitzar els diferents tipus d’intervencions a l’esfera de la sexualitat aplicades a 

dones tractades de càncer de pit.  

- Definir els tipus d’intervencions més eficaces per a millorar la funció sexual de 

dones tractades de càncer de pit.  
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Mètode  

Estratègia de recerca  

Després de definir la pregunta de la investigació i els objectius pertinents, es procedí a 

la recerca dels descriptors a través de DeCs, i es trobaren els següents:  

- Càncer de mama: “breast neoplasm” (neoplasias de la mama)  

- Assessorament sexual: es va trobar “sex counseling” (consejo sexual)  

- Disfuncions sexuals: “sexual dysfunction, physiological” / “sexual dysfunction, 

psychological” (disfunción sexual fisiológica / disfunción sexual psicológica). 

 

Una vegada definides les paraules clau i haver-les convertit en llenguatge documental, 

es van definir els nivells de combinació booleana. En el primer nivell de recerca es van 

combinar els descriptors “Sex Counseling” i “Breast Neoplasm”, enllaçats pel booleà 

AND. La recerca primària es va dur a terme a quatre bases de dades bibliogràfiques: 

Pubmed, Cochrane, CuidenPlus i Biblioteca Virtual de Salut BVS. A la base de dades 

CuidenPlus la recerca primària amb els descriptors esmentats donava 0 resultats, per 

tant es va optar per recórrer a un descriptor més ampli que “Sex Counseling”. Es va 

consultar DeCs i es va trobar el descriptor “Sexualidad”, a més a aquesta base de dades 

la recerca en castellà donà molts més resultats, així el primer nivell de recerca a la base 

de dades bibliogràfiques CuidenPlus va ser (Sexualidad Y Cáncer de mama). 

 

El segon nivell de recerca només es va dur a terme en el cercador BVS per la quantitat 

d’articles trobats en el primer nivell. El segon nivell de recerca combinà els booleans 

“Sex Counseling” i “Breast Neoplasm”, i s’afegí el descriptor “Sexual Dysfunction”: 

((Sex Counseling AND Breast Neoplasm) AND (Sexual Dysfunction)). 

 

No es va limitar l’idioma dels articles. El límit de data de publicació fou 2010 (últims 

10 anys). 

 

Posteriorment es va decidir fer una segona recerca canviant els descriptors principals, ja 

que la primera recerca no englobava tot el que es pretenia, només l’assessorament. Es va 

pensar que el descriptor “Sex Counseling” podia estar limitant la recerca de forma 

massa específica, així que es va recórrer a la recerca amb els descriptors “Breast 

Neoplasm” i “Sexual Dysfunction”, enllaçats pel booleà AND. La recerca es va dur a 

terme a Pubmed i Cochrane, amb les mateixes limitacions que la primera recerca.  
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A Pubmed es va haver de realitzar una recerca més específica per la gran quantitat 

d’articles trobats. Es va voler introduir el concepte “intervenció” o “intervenció sexual”, 

però no es va trobar en llenguatge documental. La recerca va ser la següent: ((Breast 

Neoplasm AND Sexual Dysfunction) AND (Intervention)).  

 

 

Criteris d’inclusió i exclusió dels estudis  

Participants: es van incloure articles que reclutessin exclusivament dones que estaven 

passant càncer de mama en el moment de l’estudi o que ja l’havien superat.  Les dones 

dels estudis inclosos havien estat tractades de càncer de mama o estaven sent tractades 

en el moment de l’estudi. El rang d’edat era de 18 anys a 80 anys, totes les dones havien 

realitzat algun tipus d’activitat sexual abans de l’estudi. Es varen seleccionar pacients 

sense problemes de comunicació i cap tipus de trastorn mental. No hi va haver 

restriccions en quant a la orientació sexual de les dones, tot i que la gran majoria foren 

heterosexuals.  

 

S’exclogueren aquells articles que tractaven de dones amb altres tipus de càncer, a més 

d’aquelles amb càncer de mama, com per exemple dones amb càncer ginecològic o de 

qualsevol altre tipus. Els assaigs amb una mostra de menys de 15 dones foren exclosos.  

 

Intervenció: S’inclogueren articles que duien a terme intervencions de diferent tipus per 

tal de tractar les diferents disfuncions sexuals de les dones que passen o han passat per 

un càncer de mama. S’inclouen tot tipus d’intervenció (psicològiques, 

farmacològiques...) tant les practicades de forma individual com les dirigides a la 

parella, així com aquelles que incloïen teràpia de grup. Les intervencions podien ser 

presencials o no presencials. Els articles inclosos havien de tenir com a objectiu la 

millora de la funció sexual femenina, encara que no fou motiu d’exclusió el fet de que 

s’investiguessin altres variables. No hi hagué limitació en quant a les diferents formes 

de valorar la funció sexual.  
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Resultats  

Resultats de la recerca bibliogràfica  

Els primers resultats de la primera recerca foren 107 articles en les quatre bases de 

dades. Es va fer una primera selecció per títol i resum per descartar aquells articles que 

clarament no parlaven del tema d’interès, així com aquells que estaven repetits (foren 

4), i després d’eliminar-los en quedaren 30. Posteriorment es va obtenir el text complet 

dels articles restants per definir si servien al propòsit de respondre la pregunta 

d’investigació, i els articles seleccionats en total foren 9.  

 

Figura 1. Diagrama de fluxe de la primera selecció bibliogràfia  

 

 

En la segona recerca realitzada es varen utilitzar els mateixos sistemes de selecció que 

en la primera recerca. Els articles trobats en un principi foren un total de 230. Després 

d’una primera selecció per títol i resum, i eliminant aquells repetits en quedaren 28. 

Finalment, es seleccionaren 15 articles per text complet.   
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Figura 2. Diagrama de fluxe de la segona selecció bibliogràfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudis inclosos  

Entre les dues recerques quedaren un total de 23 articles seleccionats. 4 d’aquests 

articles s’utilitzaren exclusivament per a la introducció, i en quedaren 19 que complien 

tots els criteris d’inclusió per a la revisió. Els articles foren publicats entre 2011 i 2019. 

La mida de les mostres variava entre 15 dones en l’estudi de mostra més petita, i 1509 

en la mostra més nombrosa. Dels estudis inclosos, 5 foren estudis de casos, 2 estudis 

transversals, 2 revisions sistemàtiques i 10 assaigs clínics.  

 

Dels 23 articles, 2 realitzaven una valoració de diferents ítems de la sexualitat de les 

amb càncer de mama,  7 realitzaven diferents teràpies psicosocials per millorar la funció 

sexual, 10 duien a terme intervencions farmacèutiques i només 1 incorporava teràpia 

amb exercici físic. Alguns combinaven diferents tipus d’intervencions (psicosocials 
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amb farmacèutiques, farmacèutiques amb exercici).  Dels 19, 3 duien a terme 

intervencions i valoracions en parella, i 16 eren de caire individual. Es pot veure el 

resum dels articles seleccionats a la taula 1.  

 

De les 7 intervencions psicosocials provades, 4 duien a terme teràpia sexual i/o de 

parella, 1 introduïa un llibre de feines i comparava la l’assessorament presencial amb el 

telefònic i 2 duien a terme teràpia conductual a través d’internet.  

 

De les 10 intervencions farmacològiques, 8 provaven gels intravaginals (de testosterona, 

de pH equilibrat, d’àcid làctic, d’àcid poliacrílic, de lidocaïna o lubricants) i 2 làser 

vaginal. Alguns comparaven diferents productes.  

 

En quant als ítems valorats, 15 estudis valoraven la funció sexual, 7 la qualitat de vida, 

5 la depressió i ansietat, 3 la autoimatge corporal, 4 la satisfacció amb la relació, 3 

l’orgasme, 7 el desig o atracció sexual, 5 els símptomes menopàusics, 4 la satisfacció 

sexual, 6 l’angoixa sexual, 8 l’atròfia vulvovaginal i disparèunia, 3 l’excitació, 4 la 

lubricació, 4 el mal i només 3 valoraven els efectes adversos causats pel tractament. Es 

clarifiquen aquests aspectes a la taula 2.    

 

Estudis exclosos  

Finalment foren un total de 314 els articles exclosos després de les dues recerques a les 

bases de dades bibliogràfiques: 

- Dels eliminats en la primera selecció per títol i resum:  

o 279 no servien per respondre a la pregunta d’investigació.   

- Dels eliminats en la segona selecció per text complet: 

o 8 estaven repetits.  

o 4 eren revisions i no interessaven per a redactar la introducció.  

o 9 no es dirigia a la població desitjada.  

o 14 no duien a terme intervencions i no serviren per la introducció.   
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Taula 1. Resum dels articles inclosos.  
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* IA: inhibidors de l’aromatassa, CM: càncer de mama, TIV: testosterona intra-vaginal, EVA: Escala Visual Analògica, VVA: atròfia vulvovaginal, FSFI: Índex de Funció 

Sexual Femenina. 

*Taula interpretació nivells d’evidència SIGN: annex 1.  
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Taula 2. Resum d’ítems valorats als articles.  

 
Funció 

sexual 

Qualitat 

de vida 

Depressi

ó i 

ansietat 

Imatge 

corporal 

Satisfacc

ió 

relacion

al 

Orgasme 
Desig o 

atracció 

Símptom

es 

menopa

usa 

Satisfacc

ió sexual 

Angoixa 

sexual 

VVA i 

disparèu

nia 

EA 
Lubricac

ió 
Dolor 

Advani 

2017 
              

Almeida 

2018 
              

Barsky 

2018 
              

Dahir 

2014 
              

Davis 

2018 
              

Fatehi 

2019 
              

Goetsch 

2015 
              

Hickey 

2016 
              

Hummel 

2015 
              

Hummel 

2017 
              

Juliato 

2016 
              

Jurasko

va 2013 
              

Kalaitzi 

2011 
              

Kim 

2017 
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Si: verd   No: vermell   EA: efectes adversos    VVA: atròfia vulvovaginal  

 

 

 

 

  

Lee 2013               

Melisko 

2016 
              

Pearson 

2019 
              

Pieralli 

2016 
              

Schover 

2011 
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Discussió  
El tractament de càncer de mama afecta a la sexualitat de les dones de moltes maneres 

diferents, generant disfuncions sexuals que es manifesten en diferents formes. La 

hipòtesi inicial d’aquest treball afirmava que es podria millorar la sexualitat de les dones 

amb una història de càncer de mama proveint a les dones assessorament sexual i les 

conseqüents intervencions adequades. Són molts els diferents tipus d’intervencions que 

s’han trobat, i molt heterogenis, és per això que es creu convenient comentar-los en 

diferents grups segons la naturalesa de la intervenció realitzada.  

 

Intervencions psicosocials  

Els articles amb aquest tipus d’intervenció coincideixen en que no apliquen cap mesura 

farmacològica ni d’exercici, es limiten a diferents tipus de teràpies psicosocials per a 

millorar la sexualitat de les dones amb càncer de mama. Dins les intervencions 

psicosocials podem diferenciar la teràpia presencial i la teràpia a través d’internet.  

 

Es trobaren 5 articles que realitzaven sessions d’assessorament presencial [8, 9, 10, 18, 

26], tots duien a terme d’entre 3 [18] a 16 sessions [26] de teràpia sexual. Tots ho feren 

de forma individual excepte dos articles, on les parelles de les pacients participaven a la 

teràpia [9, 26]. Tots els articles mesuraven la funció sexual, però no coincidiren en els 

ítems. Tots els articles de teràpia presencial tingueren conclusions positives en quant a 

la seva hipòtesi inicial, però cal destacar que la majoria de les seves metodologies eren 

dèbils, ja que en dos dels articles no hi hagué grup control [8, 18] i en altres dos la 

mostra era molt reduïda [9, 26]. L’estudi dut a terme per Fatehi et al. [10] tingué una 

mostra adequada i duia a terme 6 sessions d’aconsellament psicosexual d’entre 90 i 120 

minuts de durada. Va mostrar millores en la qualitat de vida sexual i la funció sexual, 

però no en satisfacció sexual. Semblaria un bon precedent per a la teràpia psicosexual, 

però s’ha de tenir en compte que els criteris d’inclusió de l’estudi foren restrictius 

(només dones mastectomitzades, amb parella estable, menors de 60 anys, etc) i per tant 

s’hauria d’anar amb compte per a aplicar els resultats a tota la població de dones que 

han passat per un càncer de mama.  

 

Els dos articles que dugueren a terme teràpies a través d’internet foren de la mateixa 

autora, amb una diferència de 2 anys del moment de publicació [7, 22]. Es justifica que 

siguin teràpies no presencials pel fet de que la sexualitat pot ser un tema delicat per 
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algunes dones, i que aquestes prefereixen no abordar el tema cara a cara. En canvi, en 

un altre assaig [26] es va estimar que la majoria de les dones preferien comentar el 

material educatiu sexual rebut amb el seu equip mèdic, encara que les dones més majors 

preferien fer-ho soles, i les més joves (menors de 50 anys) mostraren interès en teràpies 

a través d’internet. En el primer estudi de Hummel et al. [7], els resultats i conclusions 

no foren clars, i en l’estudi posterior [22] s’avaluaren una gran quantitat d’ítems, amb 

uns conseqüents resultats molt precisos (veure taula 2). Es determinà que la teràpia 

havia estat efectiva en funció sexual, imatge corporal i símptomes menopàusics. La 

mostra era representativa.   

 

Intervencions farmacològiques  

Les intervencions farmacològiques són les més apreciades per la tradició biomèdica i les 

més estudiades. Els 10 estudis inclosos en aquest apartat duien a terme únicament 

intervencions farmacològiques. Alguns comparaven el grup intervenció amb el grup 

control, i d’altres comparaven dos productes diferents. Lee et al. [13] i Kim et al. [14] 

provaren un gel vaginal de pH equilibrat. Ambdós estudis tenien un bon disseny però no 

són considerats útils per a la nostra hipòtesi, ja que el primer [13] provocà lleugers 

efectes adversos i el segon [14] no mostrà millores significatives en la funció sexual de 

les dones.  

 

Si que mostraren efectes positius el lubricant amb base de silicona [15] i el gel d’àcid 

poliacrílic [16] comparats amb lubricants amb base d’aigua, tot i que els resultats són 

poc fiables per falta de grup control i mostres reduïdes.  

 

Els inhibidors de l’aromatassa són un dels tractaments que més directament afecta a la 

funció sexual de les dones [7], provocant una supressió dels estrògens, i una conseqüent 

menopausa abrupta que genera atròfia vulvovaginal (AVV). Tres estudis provaren 

intervencions amb cremes de testosterona intravaginal (TIV) [17, 19 i 20], ja que la 

testosterona intravaginal sembla ser un tractament eficaç per a l’AVV en dones que 

prenen inhibidors de l’aromatassa. Els tres estudis donaren resultats positius en diferents 

ítems però només un [20] tenia grup control. Caldria considerar la TIV com a possible 

tractament però s’hauria de delimitar exclusivament a dones prenent inhibidors de 

l’aromatassa.  
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Finalment es prova l’eficàcia del làser vaginal fraccionari microablatiu de CO2 en dos 

estudis [24, 25]. Els seus beneficis són dubtosos ja que valoren pocs ítems de la 

sexualitat, no tenen grup control i un d’ells és un estudi pilot. No es pot considerar com 

a possible tractament degut a la poca evidència prèvia i a la pobresa de l’evidència 

revisada.  

 

Intervencions combinades  

Es varen incloure dos estudis que duien a terme intervencions combinades. L’estudi dut 

a terme per Advani et al. [12] sembla ser molt complet, ja que combina intervenció 

primerenca, compara dos hidratants vaginals i dona accés a una web d’assessorament i 

assistència telefònica. El segon estudi [23] combinava exercicis del sòl pèlvic, hidratant 

vaginal i oli d’oliva. El primer estudi sembla més fiable que el segon, ja que té grup 

control i una mostra major. A més, sembla interessant el fet de combinar assessorament 

psicosocial amb intervencions farmacològiques.  

 

Febleses dels articles  

Només tres de tots els estudis varen valorar els possibles efectes adversos [13, 14, 25], 

un factor que sembla important, sobretot en els casos en que es prova l’eficàcia d’un 

producte farmacològic. La qualitat dels estudis es veu debilitada en el fet que 14 dels 19 

articles inclosos tenien menys de 50 participants per grup. A més, 8 articles no tenien 

grup control, factor molt important per a determinar la validesa dels resultats. També cal 

destacar que alguns eren assaigs pilot, i que per tant l’objectiu principal era la viabilitat i 

no l’efectivitat. Un punt feble de la revisió és que totes les dones incloses en els articles 

tenien o havien tingut CM, però en molts articles hi havia exclusivitat en la mostra de, 

per exemple, dones mastectomitzades, o dones que prenien inhibidors de l’aromatassa. 

Per això, les conclusions d’alguns estudis no es podrien aplicar a la població amb CM 

en general.  

 

Altres consideracions 

Un dels estudis [15] fa una consideració important en les mesures farmacològiques:  

serveixen per millorar aspectes de la funció sexual com podria ser la AVV o 

disparèunia, però és molt difícil que tinguin efecte sobre l’angoixa sexual psicològica. 

Només 3 dels 10 articles amb intervencions farmacològiques valoren l’angoixa sexual 
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[15, 20, 21]. D’igual manera, les intervencions psicosocials poden tenir efectes positius 

sobre l’angoixa, però difícilment curaran una disparèunia. Cap dels estudis que duen a 

terme intervencions psicosocials valoren l’AVV i disparèunia. Ambdós, tant l’angoixa 

sexual com la disparèunia tenen importants efectes sobre la funció sexual. És per això 

que sembla que la intervenció més eficaç podria ser una que combinés assessorament 

sexual (psicosocial) amb mesures farmacològiques. L’únic estudi inclòs que duu a 

terme aquesta combinació és un assaig pilot [12], i té una mostra reduïda (menys de 30 

dones per braç). 

 

Per tant, tot i que l’existència de disfuncions sexuals derivades del tractament de CM és 

evident i es reafirma en tots els articles inclosos, es considera important la necessitat de 

dur a terme més assaigs clínics de qualitat sobre les diferents intervencions que es 

poden aplicar a aquest problema. A més, sembla que les intervencions combinades 

podrien aportar un valor extra a les dones amb aquesta problemàtica, cobrint un ventall 

més ample d’aspectes de les disfuncions sexuals. Així, es pensa que la realització 

d’assaigs clínics que duguessin a terme intervencions combinades serien de gran valor 

per a l’entorn i científic.  

 

Hi ha diferents articles [2, 5, 6] que coincideixen en que hi ha una seriosa manca de 

coneixements a l’entorn clínic sobre les disfuncions sexuals que pateixen les pacients de 

CM, i sobre la sexualitat en general. Els professionals sanitaris no estan suficientment 

preparats per parlar de sexualitat, ni tampoc per tractar-la. És essencial l’entrenament en 

aquestes habilitats per poder oferir una atenció integral.  

 

Així mateix, seria interessant poder explorar en futures investigacions l’existència 

d’assessorament sexual real als hospitals. Les dones que reben tractament de càncer de 

mama no solen rebre cap tipus d’informació en relació amb la seva sexualitat, ni amb 

com aquesta pot canviar amb el tractament, tot i que la majoria de dones que passen per 

un procés de càncer de pit tenen preocupacions en quant a aquest àmbit [2].  
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Conclusions  

Els resultats de la recerca bibliogràfica suggereixen que no hi ha gaire evidència de 

qualitat sobre la temàtica que envolta aquest treball. Basant-se en les dades obtingudes i 

revisades, es pot concloure que les intervencions dutes a terme en les dones que han 

passat, o passen, per un tractament de CM, poden reduir les disfuncions sexuals 

causades per aquest, especialment les teràpies psicosocials a través d’internet i el gel 

intravaginal de testosterona per a dones que prenen inhibidors de l’aromatassa. Tot i així 

l’evidència científica trobada al respecte té metodologies febles i, per tant, la majoria de 

les intervencions no serien aptes encara per a practicar a l’entorn clínic. Es suggereix 

una atenció especial a aquelles intervencions combinades que integrin solucions 

farmacològiques i psicosocials. Es necessiten més investigacions de qualitat per tal de 

poder determinar quina de les intervencions és més adequada i es podria traslladar a 

l’àmbit clínic.  
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Annexes  
 

Annex 1. Escala SIGN dels nivells d’evidència.  

 


