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RESUMO 

          Introdução: O câncer de mama é considerado o tipo de câncer mais incidente no 

Brasil no sexo feminino. Devido ao seu tratamento por vezes mutilante e pelo risco de 

evolução desfavorável, as disfunções sexuais e piora da qualidade de vida podem ser 

encontradas nestas pacientes, dessa forma, é imperioso aos profissionais da saúde 

conhecer e saber tratar as complicações do tratamento dessa enfermidade. O presente 

estudo teve por objetivo avaliar a qualidade de vida e sexualidade de mulheres 

submetidas a mastectomia radical modicada com e sem reconstrução. Metodologia: 

Foram avaliadas 54 mulheres por meio do questionário de qualidade de vida EORTC 

QLQ-C 30 e 36 pelo questionário  de sexualidade – FSFI. Foi feita a análise estatística 

por meio do teste de hipótese quiquadrado e alfa de Cronbach. Resultados: A média do 

escore do FSFI foi 21,73 indicando possível disfunção sexual. Não houve diferença 

significativa nos cruzamentos feitos por meio do teste de hipótese quiquadrado ao nível 

de significância de 5% (p< 0,05), e o valor do alfa de Cronbach para o FSFI foi de 0,5. 

Conclusão: O grupo estudado apresentoumboa qualidade de vida, porém o mesmo 

comportamento não foi observado na função sexual. Distúrbios emocionais, ansiedade 

quanto ao tratamento e recidivas, mutilação, e disfunções sexuais prévias a doença 

podem ter influenciado negativamente a sexualidade. 

Palavras- chave: Qualidade de vida, disfunção sexual, câncer de mama. 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Breast cancer is the most incident cancer in females in Brazil, due 

to its sometimes mutilating treatment and the risk of adverse outcome, sexual 

dysfunctions and low quality of life can be found in these patients. It is imperative for 

health professionals know how to treat the complications. The present study objective is 

to evaluate the quality of life and sexuality of women who underwent radical 

mastectomy with or without reconstruction. Methods: 54 women answered the 

questionnaires on quality of life EORTC QLQ C-30 and 36 responded to sexuality - 

FSFI. Statistical analysis was performed using the chi-square hypothesis test and 

Cronbach alpha Results: The mean FSFI score was 21.73 indicating possible sexual 

dysfunction. There was no significant difference in the analysis of the chi-square 

hypothesis test at a significance level of 5% (p <0.05), and the value of Cronbach's 

alpha for the FSFI was 0.5.Conclusion: The study group revealed a good quality of life, 

but the same course was not observed in sexual function. Emotional disorders, anxiety 

about treatment and recidivism, mutilation, and sexual dysfunction prior to disease may 

have negatively influenced sexuality. 

Key-words: Quality of life, sexual disfunction, breast cancer 
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INTRODUÇÃO 

 O câncer de mama, devido ao seu tratamento por vezes mutilante e pelo risco de 

evolução desfavorável, historicamente amedronta mulheres¹. O tipo mais incidente de 

câncer no Brasil no sexo feminino é o câncer de mama e para o ano de 2012 a 

estimativa é de 52.680 novos casos da doença².Considerando que sua incidência vem 

aumentando consideravelmente nos últimos anos e que devido a técnicas diagnósticas e 

recursos terapêuticos cada vez mais eficazes a sobrevida é maior quando comparada a 

períodos anteriores³, é imperioso aos profissionais da saúde conhecer e saber tratar as 

complicações decorrentes do tratamento dessa enfermidade.  

 O tratamento cirúrgico do câncer de mama envolve a cirurgia conservadora ou 

mastectomia4. Quando a cirurgia conservadora é apropriadamente utilizada em casos de 

tumores localizados ou regionais, a longo prazo a sobrevivência é a mesma comparada a  

mastectomia. No entanto, algumas pacientes realizam a mastectomia devido a tumores 

grandes ou múltiplos e outros a elegem devido à relutância ou incapacidade de se 

submeter radioterapia após a cirurgia conservadora. Dependendo da idade no momento 

do diagnóstico, 20% a 45% das mulheres que se submetem a mastectomia optam por 

fazer a reconstrução da mama, seja por meio de um implante, retalhos miocutâneos ou 

uma combinação dos dois5.  

As técnicas mais utilizadas na reconstrução são aquelas que fazem uso dos 

próprios tecidos do corpo (tecidos autólogos) - retalhos músculo cutâneos dos músculos 

reto abdominal ou grande dorsal e as que utilizam próteses de silicone e expansores 

teciduais. Não existe a técnica ideal, mas sim, a mais adequada para um determinado 

caso6 

 Cada uma das modalidades terapêuticas tem suas complicações, efeitos 

colaterais e sequelas, causando impacto negativo na qualidade de vida dessas mulheres, 

sendo encontradas com maior frequência: alterações da imagem corporal, distúrbios de 

auto-estima, atrofias vulvovaginais, dispareunia, perda do interesse sexual, alterações 

anatômicas, desequilíbrio hormonal, alteração de peso, náuseas, vômitos, diarreia e 

fadiga7, sendo a disfunção sexual uma delas, tema que juntamente com a qualidade de 

vida, será abordado neste trabalho. 

 Não existe consenso quanto ao conceito de qualidade de vida, contudo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a define como: "A percepção do indivíduo de 
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sua posição na vida, no contexto da cultura, sistemas de valores nos quais ele vive em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações8. Dentre outros fatores 

a sexualidade e intimidade são essenciais ao bem-estar e à qualidade de vida. O 

diagnóstico de câncer de mama associado a diferentes abordagens terapêuticas pode 

afetar o bem estar psicológico e a qualidade de vida da paciente, de sua família e. 

especialmente seu parceiro.9, 10, 11  

 Várias pesquisas sugerem que o câncer e os fatores físicos, psíquicos e sociais a 

ele associados traga prejuízos significativos à função sexual10, 12,13,14,15, , e também 

declínio da qualidade de vida em geral. Sintomas como ansiedade, depressão, temor à 

infertilidade, inquietação quanto à possibilidade de recidiva, incerteza sobre o futuro e 

sentimento de inadequação pessoal da imagem corporal, humor e relações familiares 

são manifestações recorrentes neste grupo de mulheres1.  

 Considerando-se então as várias complicações pós-tratamento, relatadas na 

literatura, e as sequelas cirúrgicas apresentadas por este grupo de mulheres, a elaboração 

deste trabalho é de grande importância para avaliar a qualidade de vida e a sexualidade 

de mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, para definir as 

possíveis intervenções fisioterapêuticas a essas pacientes e com isso 

restabelecer/incrementar a sua qualidade de vida. Diante do exposto o presente estudo 

tem por objetivo avaliar a sexualidade e qualidade de vida de mulheres submetidas ao 

tratamento cirúrgico do câncer de mama, comparando os tipos de tratamentos 

realizados. 
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MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo  transversal descritivo e quantitativo com seleção por 

conveniência da amostra. O recrutamento dos voluntários e a coleta de dados foram 

realizados no Hospital Universitário de Brasília (HUB) e no Hospital Regional da Asa 

Norte (HRAN), no período de 01/04/2012 a 19/08/2012. Esta pesquisa foi previamente 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do UniCeub, sob o 

parecer de nº044/12. 

 

Sujeitos 

 A amostra foi composta por 54 voluntárias do sexo feminino, com idade entre 26 

e 69 anos. Utilizou-se como critério de inclusão idade abaixo de 70 anos, o fato de 

terem realizado cirurgia há pelo menos 6 meses, pacientes que participaram do mutirão 

de reconstrução mamária realizado em diversos hospitais do DF em março de 2012, 

organizado pelo GDF, mulheres que comparecerem ao CACON-HUB para atendimento 

fisioterapêutico no período de  Abril de 2012 a Setembro de  2012. Os critérios de 

exclusão da pesquisa foram pacientes sem vida sexual ativa, que tivessem lesões ou 

sequelas neurológicas ou com distúrbios cognitivos que impossibilitassem a 

compreensão dos questionários, com antecedentes pessoais de outros cânceres ou 

recidiva e que estivessem em vigência do tratamento quimioterápico ou radioterápico.  

Protocolo experimental 

A coleta de dados foi realizada nos Hospital Universitário de Brasília e Hospital 

Regional da Asa Norte. Após ler e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (APENDICE 1), as voluntárias elegíveis foram submetidas a avaliação 

(ANEXO 1) conduzida pelas pesquisadoras e em seguida preencheram individualmente 

os questionários de qualidade de vida EORTC QLQ-C 30 (ANEXO 2) e sexualidade – 

FSFI (ANEXO 3) caso tivessem vida sexual ativa no último mês, em um local 

apropriado para tal. Em caso de dúvida ao responder as perguntas dos questionários, as 

voluntárias foram orientadas a solicitar ajuda das pesquisadoras. 
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Para avaliação da sexualidade foi aplicado o questionário Female Sexual Function 

Index (FSFI) que se propõe a avaliar a resposta sexual feminina em seis domínios: 

desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor, 

apresentando um total de 19 questões que avaliam a função sexual nas últimas quatro 

semanas anteriores à aplicação do instrumento. Cada questão apresenta um padrão de 

respostas cujas opções recebem pontuações de 0 a 5, e ao final soma-se o resultado dos 

escores de cada domínio multiplicado por um fator que homogeneíza a influência de 

cada domínio resultando em um escore total. A partir de um ponto de corte de 26,55 

definido por Wiegel et al16,o qual adotamos nesse estudo, seria possível discriminar 

entre as populações com maior e menor risco de apresentar disfunção sexual, sendo que 

valores iguais ou abaixo desse ponto indicariam disfunção sexual16,17. 

Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o questionário da Organização 

Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer (European Organization for Research 

and Treatmentof Cancer – EORTC). Trata-se de um questionário genérico de qualidade 

de vida para o câncer, amplamente utilizado em muitos países, composto por 30 

questões que definem a qualidade de vida geral, cinco escalas funcionais (física, 

papel/desempenho, cognitiva, emocional e social), três escalas de sintomas (fadiga, dor 

e náusea/vômito) e seis itens simples (dispneia, insônia, perda de apetite, constipação, 

diarreia e dificuldades financeiras) 18.  

Formas de análise 

Os dados foram compilados no programa Excel for Windows®, e em seguida foi 

realizada análise estatística descritiva das variáveis encontradas. Posteriormente foi feita 

a análise intergrupo utilizando-se a estatística analítica por meio do teste de hipótese 

quiquadrado. Foi utilizado o índice Alfa Cronbach para comparar os escores por 

domínio e o escore total do questionário FSFI. Todas as etapas da análise de dados 

foram cumpridas com ajuda de profissional qualificado. 
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RESULTADOS 

 A amostra foi composta por 54 pacientes, destas 16 (29,63%), relataram não ter 

vida sexual ativa e responderam somente ao questionário de qualidade de vida (EORTC 

QLQ C 30).  Das 38 pacientes que responderam o questionário de avaliação da função 

sexual (FSFI), 2 foram excluídas, pois deixaram questões em branco, sendo a amostra 

final composta por 36 pacientes que responderam ao questionário FSFI e 54 pacientes 

que responderam ao EORTC QLQ C-30. Dentre as 54 pacientes, 17 fizeram cirurgia de 

reconstrução mamária e as outras 37 realizaram mastectomia radical modificada apenas. 

Os grupos foram semelhantes quanto aos dados socioeconômicos, idade, tratamentos 

complementares como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. A média de idade 

encontrada foi de 49,17 anos Apenas 8 (4,32%) das 54 mulheres declararam não ter 

vida sexual satisfatória previamente a doença. A Caracterização da amostra encontra-se 

na tabela 1. 

Tabela 1 – Frequencia e Frequencia Relativa dos dados sociodemográficos: Idade, 

Paridade, Estado Civil e Frequencia do tipo de cirurgia, quimioterapia, Radioterapia, 

Hormonioterapia, e Vida sexual satisfatória antes do câncer de mama das pacientes 

participantes do mutirão de reconstrução mamária do GDF e das pacientes do setor de 

fisioterapia do Hospital Universitário de Brasília entre Abril e Agosto de 2012(n=54). 

Idade Frequência (N)                                   Fr (%) 

20 a 30 3                                                 5,6%                

30 a 40 5                                                 9,3% 

40 a 50 17                                               31,5% 

50 a 60 23                                               42,6% 

60 a 70 6                                                 11,1% 

Total 54                                               100% 

Paridade  

0 8                                                 14,81% 

1 6                                                 11,11% 

2 15                                                27,78% 

3 16                                                29,63% 

4 5                                                  9,26% 

5 2                                                  3,70% 

8 2                                                  3,70% 

Total geral 54                                                100% 

Estado Civil  

Casada 31                                                 57,41% 

Divorciada 11                                                 18,52% 



9 

 

 

Solteira 5                                                   9,26% 

União Estável 4                                                   7,41% 

Viúva 3                                                   5,56% 

Total geral 54                                                 100% 
 

Chefe de família  

Não 24 

Sim 30 

Total geral 54 

Tipo de Cirurgia   

Mastectomia Radical com reconstrução 17 

Mastectomia Radical sem reconstrução 37 

Total geral 54 

Quimioterapia  

Sim 50 

Não 4 

Total geral 54 

Radioterapia  

Não 14 

Sim 40 

Total geral 54 

Hormonioterapia  

Não 24 

Sim 30 

Total geral 54 

Vida sexual satisfatória antes do 

Câncer de mama 

 

Não 8 

Sim 46 

Total geral 54 

 

 

  A média, desvio padrão e o coeficiente Alfa Cronbranch dos escores da função 

sexual medidos pelo questionário FSFI se encontram na tabela 2, sendo o escore 

mínimo encontrado 13,7 e o máximo 30,2 (pontuação mínima possível do questionário 

é 1,2 e a máxima 36). Escores maiores indicam melhor função sexual. Das 36 pacientes, 

somente 1 (0,35%) voluntária obteve escore total superior ao ponto de corte de 26,55 

adotado. 

 A Qualidade de vida avaliada pelo questionário EORTC QLQ C-30 se mostrou  

“boa” ou ótima na maioria das pacientes (75,93%). Foi utilizado a graduação de 0 

(péssima) a 7(ótima) para quantifica-la. A frequência Absoluta e relativa das notas se 

encontram na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Média, Desvio Padrão e Alfa de Cronbach dos escores  encontrados no 

questionário Female Sexual  Index, FSFI, por domínio e escore total final das pacientes 

participantes do mutirão de reconstrução mamária do GDF e das pacientes do setor de 

fisioterapia do Hospital Universitário de Brasília que possuíam vida sexual ativa entre 

Abril e Agosto de 2012l (n=36) 

  
Média Desvio Padrão Alfa Cronbach 

Domínios FSFI       

Desejo 3,9 1,24 0,62 

Excitação 3,7 1,26 0,61 

Lubrificação 3,7 0,73 0,71 

Orgasmo 3,5 0,87 0,66 

Satisfação 2,8 1,62 0,63 

Dor 4,1 1,48 0,79 

Score Total FSFI  21,7 3,97 0,50 

 

 

Tabela 3 – Caracterização da qualidade de vida segundo o questionário EORTC QLQ 

c-30, das pacientes participantes do mutirão de reconstrução mamária do GDF e das 

pacientes do setor de fisioterapia do Hospital Universitário de Brasília entre Abril e 

Agosto de 2012(n=54). 

Qualidade de Vida         Frequência (N)                     Fr(%) 

1 a 2  2        3,70% 

3 a 4  11        20,37 

5 a 7  41       75,93% 

Total  54      100,00% 
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  Por meio do teste de hipótese quiquadrado foi realizado o cruzamento das 

seguintes variáveis: Frequência que sentiu dor a penetração versus frequência que ficou 

lubrificada, Grau de dor versus frequência que manteve a lubrificação até o final, 

Frequência que ficou lubrificada versus tipo de cirurgia, Grau de dor versus Tipo de 

cirurgia, Grau de dor versus Hormonioterapia, Frequência que manteve lubrificação até 

o final versus Quimioterapia, Grau de dificuldade para ficar lubrificada versus 

Quimioterapia, Grau de dor versus Quimioterapia e Frequência dor durante a penetração 

versus Quimioterapia. O nível de significância adotado foi de 5% (p< 0,05), e não foi 

encontrado diferença estatisticamente relevante em nenhum dos cruzamentos feitos. 
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DISCUSSÃO 

 

 Este estudo avaliou por meio dos questionários EORTC QLQ-C 30 e FSFI a 

qualidade de vida e a função sexual, respectivamente em mulheres que fizeram 

reconstrução mamária tardia ou que fizeram apenas a mastectomia. A relação entre o 

tipo de cirurgia e aspectos associados à QV de mulheres com câncer de mama apresenta 

resultados conflitantes, pois a utilização de diferentes questionários, validados ou não, 

dificulta a comparação dos estudos9. 

 Os resultados do presente estudo nos mostram que a maioria das voluntárias 

(75,93%) relatou ter uma boa ou ótima qualidade de vida o que foi de encontro ao 

estudo de Huguet et al¹ que também obteve escores bons para a qualidade de vida, 

porém nesse estudo foi utilizada a versão abreviada do questionário da organização 

mundial de saúde para qualidade de vida (WHOQOL-bref). O estudo de Alegrance et 

al¹9 também utilizou o questionário EORTC QLQ C-30 para avaliar a qualidade de vida 

em mulheres com e sem linfedema após o câncer de mama, e seus resultados confirmam 

que as voluntárias parecem estar satisfeitas quanto a qualidade de vida, não havendo 

diferença entre os grupos com e sem linfedema. 

 Revisões de literatura mostram que é comum a qualidade de vida ser referida 

como “boa” ou “excelente” em um período de cinco anos após o diagnóstico, e nos 

atenta a importância de oferecer maior suporte emocional durante os primeiros anos 

após a cirurgia9. Em nosso estudo o tempo médio entre a data da cirurgia e a data da 

coleta foi de aproximadamente dois anos, e  observou-se que o escore das mulheres era 

proporcionalmente maior a medida que o tempo de cirurgia aumentava. 

É conflitante, porém intuitivamente acredita-se que o impacto negativo, tanto 

sobre a atividade sexual quanto na imagem corporal, é menor nas pacientes submetidas 

à cirurgia conservadora da mama do que aquelas submetidas à mastectomia radical9. No 

que diz respeito a metodologia empregada não há consenso sobre qual melhor 

instrumento a ser utilizado ou qual o melhor momento para se avaliar a qualidade de 

vida.  Há uma grande variedade de instrumentos com este objetivo e a ênfase dos 

questionários utilizados no câncer da mama recai sobre os sintomas como é a 

característica do EORTC QLQ-C309, que foi o questionário mais utilizado pelos estudos 

e também foi o instrumento de avaliação da qualidade de vida deste estudo8 .           



13 

 

 

Yurek et al²0  avaliou as sequelas no âmbito sexual e mudanças corporais de 

mulheres submetidas a mastectomia radical modificada com reconstrução comparando-

as com mulheres submetidas a cirurgia conservadora e a mastectomia sem reconstrução.  

Foi encontrado diferença significativa nos escores e na resposta sexual no grupo 

submetido a reconstrução mamária comparado com os outros dois grupos. O grupo 

submetido a mastectomia radical sem reconstrução relatou maior stress traumático e 

angústia em relação as mudanças na mama. Em nosso estudo não houve diferença 

significativa quando comparado as pacientes com reconstrução mamária e sem 

reconstrução e os escores do questionário FSFI foram semelhantes nos dois grupos, 

embora o grupo com reconstrução tenha apresentado o valor médio de escore 22,16, 

superior ao valor de 19,9 encontrado no grupo sem reconstrução.  

 Quando relacionado o uso de hormonioterapia com grau de dor durante a 

relação, o presente estudo revela que não houve diferença no grau de dor e função 

sexual entre as mulheres que foram submetidas ao tratamento hormonal com as que não 

tiveram esse tipo de tratamento, o que difere do estudo de Harirchi²¹ que também 

utilizou o FSFI como forma de avaliação e mostrou ter diminuição da função sexual no 

grupo submetido a hormonioterapia. No mesmo estudo ele relaciona a disfunção sexual 

as mulheres com menor idade, sendo a média de idade encontrada de 49,17 anos, e 

mesmo a maioria das pacientes (53,7%) apresentando  idade superior a 50 anos, o nível 

de disfunção sexual encontrado foi alto. De acordo com Cantinelli²² o uso de 

tamoxifeno ou outros antiestrógenos, traz o risco teórico de desenvolvimento de 

quadros depressivos o que pode, também, psicologicamente levar a dor durante a 

relação. 

 Já quando é comparado grau de dor da mulher que fez reconstrução com a que 

não fez reconstrução mamária não houve diferença entre os grupos. O mesmo ocorre 

com a lubrificação, o que contraria o estudo de Harirchi²¹ , que concluiu ter relação de 

dor e lubrificação tanto nas cirurgias conservadoras quanto nas mastectomias radicais, 

entretanto o mesmo estudo foi realizado no período pré e pós tratamento, diferente do 

presente estudo em que a avaliação foi realizada apenas após o tratamento. 

 Neste estudo as pacientes não se encontravam em vigência de tratamento 

quimioterápico ou radioterápico, e a grande maioria delas possuem um tempo razoável 

transcorrido entre a data da cirurgia e do término do tratamento e a coleta de dados, o 
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que possivelmente amenizou os efeitos colaterais oriundos do tratamento do câncer e 

que justifica os achados do questionário EORTC em relação a qualidade de vida.  

 Os efeitos adversos oriundos da quimioterapia além de náusea, vômitos, fadiga, 

e disfunção cognitiva, pode ocorrer falência ovariana, com diminuição do número de 

folículos, agravando os sintomas de deficiência estrogênica e causando a menopausa 

induzida pela quimioterapia. As repercussões na sexualidade dessas pacientes são 

evidentes podendo apresentar sintomas como queixas de onda de calor e secura 

vaginal9. Neste estudo apesar de não ter relação significativa no teste de hipótese 

quiquadrado quando cruzados os dados quimioterapia e lubrificação, 21(58,33%) das 36 

pacientes relataram ter algum grau de dificuldade para ficar lubrificada, sendo que 7 

relataram ser extremamente difícil, 11 muito difícil e 3 difícil. O fato de somente 4 

pacientes não terem feito quimioterapia pode ter influenciado negativamente o resultado 

do teste, pois houve discrepância muito grande no número de voluntárias que realizaram 

quimioterapia (50) e as que não realizaram(4). 

 Apesar desta amostra ser em grande parte composta por mulheres que 

terminaram o tratamento há mais de dois anos e que apresentam ”boa” ou “ótima” 

qualidade de vida, no que diz respeito a função sexual observada no grupo esta foi 

considerada “pobre”, com escores indicativos de disfunção sexual presente, atentando 

para a importância de estudar e compreender melhor o assunto.  
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CONCLUSÃO 

  

O grupo analisado apresentou ter boa qualidade de vida, porém o mesmo 

comportamento não foi observado na função sexual, podendo esta ter sido influenciada 

negativamente por distúrbios emocionais, ansiedade quanto ao tratamento e recidivas, 

mutilação, e disfunções sexuais prévias a doença. O fato do intervalo de término entre a 

data da cirurgia, quimioterapia, radioterapia e a data da coleta ser maior que dois anos 

na maioria das pacientes, período suficiente para a paciente se adequar as repercussões 

do tratamento, influenciou positivamente a qualidade de vida. 
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ANEXO 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:________ anos   

Número de partos: _______   

Menopausa: SIM [     ]  ______Anos.       NÃO [    ]   

Estado civil: [  ]Casada  [   ]Solteira  [   ]Divorciada  [   ]União estável   [   ] Viúva 
Outros:________ 

Escolaridade: [  ] Nível fundamental [   ]  Nível médio  [   ] Nível superior  [   ] Pós graduação 

É  chefe da família:  [    ]SIM    NÃO [     ] 

Possui vida sexual ativa* levar em consideração as 4 últimas semanas): [    ] SIM  [    ] NÃO 

Tempo de diagnóstico do Câncer: ________ meses/anos 

Tempo de cirurgia: ________ meses/anos 

Tipo de cirurgia: [   ] Mastectomia Radical 

                            [   ] Mastectomia Radical com reconstrução  

                            Reconstrução: [  ] Grande dorsal  [  ] Retalho de reto abdominal [   ] Prótese 
silicone   [    ] Expansor [   ]  

 

Fez/ Faz quimioterapia ? [   ] SIM  [    ] NÃO  

Fez /Faz radioterapia? [   ] SIM [    ] NÃO  

Fez/ Faz hormonioterapia ? [   ] SIM  [    ] NÃO 

Medicamentos em uso: ________________________________________________________ 

A sua vida sexual antes do Cancer de Mama era satisfatória?  

SIM  [   ]     NÃO [    ] 
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ANEXO 2 

EORTC QLQ C 30 - INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DE VIDA EM PACIENTES COM CÂNCER 

 

Nós estamos interessados em alguns dados sobre você e sua saúde. Responda, por favor, 

a todas as perguntas fazendo um círculo no número que melhor se aplica a você. Não há 

respostas certas ou erradas. A informação que você fornecer permanecerá estritamente 

confidencial. 

 

Por favor, preencha suas iniciais:_____________ 

 

Sua data de nascimento (dia, mês, ano): __/__/____ 

 

Data de hoje (dia, mês, ano): __/__/____ 

 

1. Você tem qualquer dificuldade quando faz grandes esforços, por exemplo, carregar 

uma bolsa de compras pesada ou uma mala? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

2. Você tem qualquer dificuldade quando faz uma longa caminhada? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

3. Você tem qualquer dificuldade quando faz uma curta caminhada fora de casa? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 
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4. ( ) muito 

4. Você tem que ficar numa cama ou na cadeira durante o dia? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

5. Você precisa de ajuda para se alimentar, se vestir, se lavar ou usar o banheiro? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

 

Durante a última semana 

6. Tem sido difícil fazer suas atividades diárias? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

7. Tem sido difícil ter atividades de divertimento ou lazer? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

8. Você teve falta de ar? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

9. Você tem tido dor? 
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1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

10. Você precisou repousar? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

11. Você tem tido problemas para dormir? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

12. Você tem se sentido fraco/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

13. Você tem tido falta de apetite? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

14. Você tem se sentido enjoado/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 
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15. Você tem vomitado? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

16. Você tem tido prisão de ventre? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

 

17. Você tem tido diarréia? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

18. Você esteve cansado/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

19. A dor interferiu em suas atividades diárias? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

20. Você tem tido dificuldade para se concentrar em coisas, como ler jornal ou ver 

televisão? 

1. ( ) não 
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2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

21. Você se sentiu nervoso/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

22. Você esteve preocupado/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

23. Você se sentiu irritado/a facilmente? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

24. Você se sentiu deprimido/a? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

25. Você tem tido dificuldade de se lembrar das coisas? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

26. A sua condição física ou o tratamento médico tem interferido em sua vida familiar? 
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1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

27. A sua condição física ou o tratamento médico tem interferido em suas atividades 

sociais? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

28. A sua condição física ou o tratamento médico tem lhe trazido dificuldades 

financeiras? 

1. ( ) não 

2. ( ) pouco 

3. ( ) moderadamente 

4. ( ) muito 

 

Para as seguintes perguntas, por favor, faça um círculo em volta do número entre 

1 e 7 que melhor se aplica a você. 

29. Como você classificaria a sua saúde em geral, durante a última semana? 

          1       2       3       4       5       6       7  

Péssima                                               ótima 

30. Como você classificaria a sua qualidade de vida geral, durante a última semana? 

1       2       3       4       5       6       7  

Péssima                                               ótima 
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA RESPOSTA SEXUAL FEMININA - 

FSFI 

Instruções:  

 

Estas questões são sobre seus sentimentos e respostas sexuais nas últimas 4 semanas. 

Por favor, responda às perguntas que seguem da forma mais clara e honesta possível.  

Suas respostas serão mantidas em sigilo (segredo) completo.  

As definições a seguir se aplicam nas respostas:  

 

PARA CADA ITEM, MARQUE APENAS UMA RESPOSTA 

O desejo ou interesse sexual é um sentimento que abrange a vontade de ter uma 

experiência sexual, a receptividade às iniciativas sexuais do parceiro, e pensamentos 

ou fantasias sobre o ato sexual. 

1. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou 

interesse sexual? 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Às vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos do que a metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

2. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de desejo 

ou interesse sexual? 

( ) Muito alto 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Muito baixo ou nenhum 

A excitação sexual é uma sensação com aspectos físicos e mentais. Pode aparecer uma 

sensação de calor ou de vibração na genitália, lubrificação (umidade), ou contrações 

musculares. 

3. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você se sentiu excitada 

durante o ato ou atividade seual? 



26 

 

 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes ( metade das vezes) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

4. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau)  de 

excitação sexual durante a atividade sexual? 

Sem atividade sexual 

( ) Muito alto 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Muito baixo ou nenhum 

5. Durante as últimas 4 semanas, qual foi seu grau de confiança sobre sentir-se 

excitada durante a atividade sexual? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Altíssima confiança 

( ) Alta confiança 

( ) Moderada confiança  

( ) Baixa confiança 

( ) Baixíssima ou nenhuma confiança 

6. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou satisfeita com seu 

nível (grau)  de excitação durante a atividade sexual? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Àlgumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 
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7. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou lubrificada 

("molhada") durante durante a atividade sexual?  

( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Àlgumas  vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

8. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para ficar 

lubrificada ("molhada") durante a atividade sexual?  

( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 

( ) Pouco difícil 

( ) Nada difícil 

9. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você manteve sua 

lubrificação até o final da atividade sexual?  

( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

10. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para manter sua 

lubrificação até terminar a atividade sexual? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 
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( ) Pouco Difícil 

( ) Nada Difícil 

11. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente 

estimulada, com que frequência você atingiu o orgasmo (clímax)? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

12. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente 

estimulada, qual foi o grau de dificuldade para atingir o orgasmo (clímax)? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Extremamente difícil ou impossível 

( ) Muito difícil 

( ) Difícil 

( ) Pouco Difícil 

( ) Nada Difícil 

13. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com sua habilidade 

de chegar ao orgasmo (clímax) durante a atividade sexual? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

14. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação com a quantidade 

de envolvimento emocional entre você e seu parceiro durante a atividade sexual? 

( ) Sem atividade sexual 

( ) Muito satisfeita 
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( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

15. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação na relação sexual 

com seu parceiro? 

( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

16. Durante as últimas 4 semanas, de forma geral, qual foi o grau de satisfação 

com sua vida sexual? 

( ) Muito satisfeita 

( ) Moderadamente satisfeita 

( ) Indiferente 

( ) Moderadamente insatisfeita 

( ) Muito insatisfeita 

17. Durante as últimas 4  semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou 

dor durante a penetração vaginal? 

( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

18. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou 

dor após a penetração vaginal? 

( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Sempre ou quase sempre 
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( ) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 

( ) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 

( ) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 

( ) Nunca ou quase nunca 

19. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu grau (nível) de 

desconforto ou dor durante ou após a penetração vaginal? 

( ) Não houve tentativa de penetração 

( ) Altíssimo 

( ) Alto 

( ) Moderado 

( ) Baixo 

( ) Baixíssimo ou nenhum 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como as mulheres que tiveram 

câncer de mama acham que está a sua qualidade de vida em geral e qualidade de vida 

sexual, nas últimas quatro semanas. Para isto gostaríamos de contar com a sua 

colaboração respondendo a questionários específicos para este objetivo, um que avalia a 

função sexual feminina (FSFI) e outro que avalia qualidade de vida de pacientes com 

câncer( EORTIC QLQ C-30). Ambos questionários serão preenchidos por você,de 

forma anônima.  Também será feita uma avaliação inicial, que será conduzida pelas 

pesquisadoras, com o objetivo de conhecer melhor a sua história e o curso de sua 

doença. Você tem garantido o direito de se recusar a responder qualquer questão dos 

questionários que lhe traga algum desconforto ou constrangimento. Gostaríamos de 

deixar claro que essa pesquisa é independente de seu tratamento e em nada influenciará 

caso você não estiver de acordo em participar. Asseguramos que todas as informações 

prestadas são sigilosas e serão utilizadas somente para esta pesquisa, podendo ser 

apresentados posteriormente em encontros e revistas científicas com a devida 

preservação da identidade das participantes sendo feito de forma totalmente anônima. 

Caso você concorde podemos lhe passar as informações obtidas a partir dessa pesquisa 

através da sua fisioterapeuta, para que possa auxiliá-la na compreensão do seu caso. 

Você pode ainda retirar a sua participação do estudo a qualquer momento que queira 

fazê-lo. 

Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se a vontade para entrar 

em contato com qualquer uma das pesquisadoras. 

Caso você esteja de acordo em participar da pesquisa, deverá assinar este termo em 

duas vias, uma delas é sua, e a outra da pesquisadora responsável. 

 

Data ___/___/______ 

Nome:______________________________________________________________ 

Assinatura voluntária:_______________________________________________ 

Pesquisadora responsável: Carolina Maciel Reis Gonzaga 

Assinatura:__________________________________________________________ 

62 8213 7771 cmrgonzaga@gmail.com 

Pesquisadora participante: Isabella Souza Marques da Silva 

Assinatura:__________________________________________________________ 

61 81829233 / isouzamarques@gmail.com 
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