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RESUMO
Introdução: O câncer ginecológico está associado a disfunções sexuais, qualidade
de vida e a presença de sintomas de ansiedade e depressão, fatores os quais
podem impactar de forma negativa a vida dos pacientes. Objetivo: Analisar a
correlação das disfunções sexuais, qualidade de vida e sintomas de ansiedade e
depressão em mulheres com câncer ginecológico. Metodologia: É um estudo
observacional transversal, realizado através da ferramenta eletrônica Google
Forms, onde foram aplicados três instrumentos de avaliação, o Female Function
Index, European Organization for Research and Treatment of Cancer 30 – Item
Quality of Life Questionnaire e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão.
Resultados: Foram avaliadas 30 mulheres, 80% delas possuem disfunção sexual,
obteve-se altos índices de ansiedade e depressão. Averiguou-se correlações de
moderada a forte entre os domínios de sexualidade, qualidade de vida e
ansiedade e depressão. Conclusão: Verificou-se que há uma alta taxa de
pacientes oncoginecológicas que possuem disfunção sexual, concomitantemente
com sintomas de ansiedade e depressão e uma pior qualidade de vida,
destacando-se a relação entre os domínios da resposta sexual com sintomas
emocionais e de qualidade de vida.
Palavras-chave: ginecologia, neoplasias, sexualidade, qualidade de vida,
ansiedade, depressão.
ABSTRACT
Introduction: Gynecological cancer is associated with sexual dysfunctions, quality
of life and presence of anxiety and depression symptoms, the factors that can
negatively affect the patients' lives. Objective: To analyze the correlation of sexual
dysfunction, quality of life and symptoms of anxiety and depression in women with
gynecological cancer. Methods: It is a cross-sectional observational study
conducted through the Google Forms electronic tool, three assessment tools were
applied, the Female Function Index, European Organization for Research and
Treatment of Cancer 30 – Item Quality of Life Questionnaire and the Hospital
Anxiety and Depression Scale. Results: Thirty women were evaluated, 80% them
have sexual dysfunctions, high levels of anxiety and depression were obtained.
Moderate to strong correlations were found between the domains of sexuality,
quality of life and anxiety and depression. Conclusion: It was found that there is a
high rate of oncogynecological patients who have sexual dysfunction,
concomitantly with anxiety and depression symptoms and a worse quality of life,
highlighting the relationship between the domains of sexual response with
emotional symptoms and quality of life.
Keywords: gynecology, neoplasia, sexuality, quality of life, anxiety, depression.

1 INTRODUÇÃO
O câncer ginecológico é representado pelas neoplasias malignas de colo e
corpo de útero, ovários, vagina, vulva ou endométrio, entre eles os mais comuns
são o câncer de colo de útero e de ovário, os quais na estimativa realizada pelo
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Instituto Nacional de Câncer no ano de 2020 esperava-se cerca de 16.590 e 6.550,
respectivamente, novos casos no Brasil para o ano de 2020.1 Os tratamentos para
estas neoplasias possuem como objetivo curar ou amenizar os sintomas e
possíveis complicações, ele é indicado de forma individualizada conforme o
estadiamento da patologia, e pode ser por meio de cirurgia, radioterapia,
quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia e terapia alvo ou a associação
destes, tratamentos os quais podem ocasionar diversas consequências ao longo
das aplicações, principalmente no que se relaciona a anatomia e fisiologia pélvica,
o que pode levar ao desenvolvimento de disfunções sexuais. (FALK; DIZON,
2013), (RUTLEDGE; ROGERS; LEE; MULLER, 2014)
A resposta sexual é composta pelas fases de desejo, excitação, orgasmo
e resolução, quando ocorre uma falta ou excesso dessa resposta e/ou desconforto
ou dor durante a mesma, pode ser caracterizado como uma disfunção sexual, a
qual é um problema multidimensional classificada em quatro categorias: disfunção
do desejo sexual, disfunção da excitação sexual, disfunções do orgasmo e as
disfunções sexuais dolorosas. Todos estes distúrbios, de forma individual ou
correlacionada, podem causar angústia e dificuldades interpessoais. Os estudos
revelam que cerca de 49% das mulheres brasileiras possuem disfunção sexual e
que mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico também demonstram
possuir dispareunia, vaginismo, problemas na lubrificação, entre outras
disfunções. (MATHIAS; PITANGUI; ARANTES; FREITAS; VILELA; DIAS, 2015),
(SOUZA; PRADO; BARRETO, 2019), (FRIGO; ZAMBARDA, 2015)
A função sexual é um dos fatores que intervém na qualidade de vida, a qual
é definida pela organização Mundial da Saúde (OMS) como “a percepção que o
indivíduo tem de si mesmo, da sua posição na vida dentro do contexto de cultura
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação às suas metas, expectativas
e padrões sociais”. O câncer e seus tratamentos em si, ocasionam problemas
físicos, emocionais e sociais, podendo trazer mudanças nos hábitos e modo de
viver, afetando diariamente a vida do indivíduo, esta transformação possui um
grande impacto na vida pessoal e social, podendo ocasionar diversas
repercussões negativas em sua vida e consequentemente modificando a
qualidade de vida. (GRUPO DE LA OMS SABRE IA CALIDAD DE VIDA, 1996),
(FERREIRA; SILVEIRA; GOMES; RUIZ; SILVA, 2015), (JORGE, SILVA; 2010)
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Sintomas de ansiedade e depressão são comuns em pacientes
oncológicos, e eles estão presentes desde o diagnóstico até mesmo após o
tratamento, os quais podem agravar os sintomas associados a terapêutica e a
patologia, afetando até mesmo a aderência ao tratamento. (REGINO, ELIAS,
SILVEIRA, PISSETTI, PEREIRA, SILVA, 2018)
As constantes pesquisas e inovações tecnológicas na área da saúde
elevam as taxas de sobrevivência de indivíduos acometidos por câncer, e
consequentemente ocasionam um aumento do número de pacientes que sofrem
efeitos colaterais a longo prazo. Grande parte das mulheres que são acometidas
por câncer ginecológico são jovens ou de meia idade e estão em sua fase
sexualmente ativa, a sexualidade é parte da vida humana e está relacionada ao
bem-estar individual, sendo reconhecida como um dos pilares da qualidade de
vida. (MATHIAS; PITANGUI; ARANTES; FREITAS; VILELA; DIAS, 2015),
(FRIGO; ZAMBARDA, 2015), (FERREIRA; SILVEIRA; GOMES; RUIZ; SILVA,
2015)
Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo analisar a presença
e a correlação das disfunções sexuais, qualidade de vida e sintomas de ansiedade
e depressão em mulheres diagnosticadas com câncer ginecológico.

2 METODOLOGIA
A presente pesquisa trata-se de um estudo observacional transversal,
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) sob o parecer 3.594.724, realizado
através da ferramenta eletrônica Google Forms, sendo que o termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi disposto na primeira página e para a
anuência da participante ela deveria preencher o campo concordo e somente
desta forma ela pôde seguir adiante.
A amostra foi selecionada de acordo com os seguintes critérios de inclusão:
indivíduos do gênero feminino, com idade entre 20 e 70 anos, que tenham sido
diagnosticadas com algum câncer ginecológico, sendo eles, câncer de colo de
útero, ovário, cérvix, vagina, vulva, endométrio ou tuba uterina ou com diagnóstico
de neoplasia intraepitelial cervical. Os critérios de exclusão foram: indivíduos do
gênero feminino que sejam acometidas por algum tipo de câncer o qual não tenha
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sido citado anteriormente.
Foram aplicados três instrumentos de avaliação, sendo eles Female Sexual
Function Index (FSFI), European Organization for Research and Treatment of
Cancer 30 – Item Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), versão 3.0 em
português e a Escala HADS – Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. Além
dos instrumentos era necessário preencher uma ficha com dados referentes a
patologia, tais como diagnóstico e estadiamento, tratamentos realizados, idade e
estado civil.

2.1 FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI)
O questionário Female Sexual Function Index (FSFI), é formado por 19
questões que avaliam a função sexual nas últimas quatro semanas, divididas em
6 domínios correspondentes a resposta sexual: desejo, excitação, lubrificação,
orgasmo, satisfação e dor/desconforto. É auto administrativo, composto por uma
escala algorítmica, podendo ser avaliado cada domínio separado ou todo o
conjunto. As respostas variam de 0 a 5 pontos e o resultado final é obtido pela
soma dos escores de cada domínio multiplicado por seu fator de correção
correspondente, o qual iguala o peso de cada domínio, o ponto de corte para uma
boa função sexual é 26,5 pontos, valores inferiores a este são identificados como
presença de disfunções sexuais. (PACAGNELLA; VIEIRA; RODRIGUES
JUNIOR; SOUZA, 2008)

2.2 EUROPEAN ORGANIZATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF
CANCER 30 – ITEM QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (EORTC QLQ-C30)
O questionário EORTC QLQ-C30 é especifico para avaliação da qualidade
de vida de pacientes oncológicos durante as duas últimas semanas, ele possui 30
itens, divididos em três escalas, a escala funcional é subdividida em física,
funcional, emocional, social e cognitiva, a escala sobre o estado de saúde global,
e a escala de sintomas que aborda questões como fadiga, dor e náusea/vômito e
seis itens adicionais dispneia, insônia, perda de apetite, constipação, diarreia e
dificuldade financeira. As respostas variam de 1 a 4, e nas duas últimas questões
que são correspondentes ao estado de saúde global varia de 1 a 7. Os escores
de cada escala são calculados separadamente, a pontuação total varia de 0 a 100,
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quanto maior a pontuação nas escalas funcionais e de saúde global, melhor a
qualidade de vida, e em relação aos sintomas, quanto maior as pontuações, maior
a

presença

do

mesmo,

assim

tendo

uma

pior

qualidade

de

vida.

(FRANCESCHINI; JARDIM; FERNANDES; JAMNIK; SANTORO, 2010)

2.3 ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO - HADS
A escala HADS é utilizada para avaliar o nível de ansiedade e depressão
do indivíduo, ela consiste em 14 questões com pontuação de 0 a 3 e abordam
assuntos como sentimentos e sensações. Dividida em 2 domínios, ansiedade e
depressão, sendo 7 questões para cada um. A soma das respostas de cada
domínio irá gerar um escore para classificar a probabilidade da presença de
ansiedade ou depressão, sendo que 0 à 7 pontos é improvável, de 8 à 11 pontos
é possível (questionável ou duvidosa) e de 12 à 21 pontos é provável, neste
estudo foram denominados os marcadores 1 para improvável, 2 para possível
(questionável ou duvidosa) e 3 para provável. (MARCOLINO; MATHIAS;
PICCININI FILHO; GUARATINI; SUZUKI; ALLI, 2007)

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística foi realizada por meio do software SAS University 9.4.
Para avaliação da normalidade dos dados foi realizado o teste de Shapiro Wilk.
Os dados coletados foram expressos em média, desvio padrão e mediana,
intervalo interquartílico de acordo com a sua normalidade. Para avaliação da
correlação foi realizado o coeficiente de correlação de Spearman com valor de p
= <0,05.

3 RESULTADOS
Foram avaliadas 30 mulheres com idade entre 21 e 66 anos,
diagnosticadas com câncer ginecológico dentro da média de tempo de 29,63
meses, as quais estão caracterizadas na tabela I. Destas pacientes, 93,34% já
haviam realizado algum tipo de tratamento, averiguou-se que nenhuma delas
realizou quimioterapia ou radioterapia como única forma de tratamento, a maioria
realizou quimioterapia associada a cirurgia (35,71%), seguida de cirurgia
(32,14%), radioterapia associada a quimioterapia (17,86%), cirurgia associada a
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quimioterapia e radioterapia (10,71%) e cirurgia associada a radioterapia (3,58%).
Das que realizaram quimioterapia (60%) fizeram em média 17 sessões, e
radioterapia (30%) fizeram em média 28 sessões. Os tratamentos por meio de
cirurgia foram variados, histerectomia total (47,83%), ooforectomia (17,39%),
histerectomia associada a ooforectomia (17,39%), traqueleotimia (4,35%),
histerectomia associada a oofeorectomia e retirada de parte da vagina (4,35%) e
8,69% realizaram apenas laparotomia exploratória.
Tabela I. Caracterização antropométrica e clínica da amostra
Variável
Média
Idade
Anos
41
N
Solteira
8
Casada
19
Estado civil
Divorciada
1
Viúva
2
CA de ovário
15
CA de útero
13
Diagnóstico
CA de cérvix
1
NICI
1
I
11
II
6
Estadiamento
III
9
IV
2
Não sabe
2
Quimioterapia
18
Radioterapia
9
Tratamentos
Cirurgia
23
Não realizou tratamento
2
Realizaram tratamento
3
fisioterapêutico
Dados expressões em média, desvio padrão e porcentagem; CA = câncer

DP
±11
%
26,67%
63,33%
3,33%
6,67%
50%
43,34%
3,33%
3,33%
36,66%
20%
30%
6,67%
6,67%
60%
30%
76,67%
6,67%
10%

Os resultados dos questionários podem ser observados por meio da média
e mediana na tabela II, acrescenta-se que a disfunção sexual está presente em
80% das participantes e que o domínio mais afetado foi o de excitação, seguido
pelo de lubrificação, orgasmo, desejo, dor e satisfação. A qualidade de vida pode
ser classificada como moderadamente boa, a funcionalidade razoável e pouca
presença de sintomas. Os sintomas de ansiedade foram constatados como
provável em 43,33% e possível em 33,33% das mulheres, já a depressão é
provável em 23,33% e possível em 30%.
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Tabela II. Resultado das variáveis dos questionários
Variáveis
Resultado
Desejo – FSFI
2[1-3]
Excitação – FSFI
1[0-3]
Lubrificação – FSFI
1[0-3]
Orgasmo – FSFI
2[0-4]
Satisfação – FSFI
3[1-4]
Dor – FSFI
3[0-4]
Score Total – FSFI
13[4-24]
Funcionais – EORTC QLC-C30
61±18
Sintomas – EORTC QLQ-C30
31±18
Qualidade de vida geral – EORTC QLQ-C30
71[50-83]
HADS- Ansiedade
2[2-3]
HADS- Depressão
2[1-2]
Dados expressos por meio de média e desvio padrão e mediana [percentil 25%-75%]; FSFI =
Female Sexual Function Index; EORTC QLQ-C30 = European Organization for Research
and Treatment of Cancer 30-Item Quality of Life Questionnaire; HADS = Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão;
Tabela III. Correlações entre os sintomas de disfunções sexuais, qualidade de vida e ansiedade
e depressão

Na análise de correlação entre as variáveis, disposta na tabela III,
destacam-se a relação entre algumas variáveis, como quanto maior o desejo
menor os sintomas de depressão (r= -0,61) e sintomas de ansiedade (r= -0,63). E
quanto maior a qualidade de vida geral (r= 0,42), melhor a funcionalidade (r= 0,52).
Tratando-se da excitação, quanto maior ela for, maior a dor (r= 0,90), o orgasmo
(r= 0,91) e a satisfação (r= 0,90). A maior satisfação demonstra diminuir a escala
de sintomas (r= -0,49) e aumentar a funcionalidade (r= 0,50), a qualidade de vida
geral (r= 0,46), bem como ter uma relação proporcional com a dor (r= 0,71). O
orgasmo aumenta a satisfação (r= 0,83) e também a presença de dor durante a
relação (r= 0,85). A funcionalidade encontra-se inversamente proporcional aos
sintomas de ansiedade (r= -0,63), de depressão (r= -0,58) e a escala de sintomas
(r= -0,76).
Tabela III. Correlações entre os sintomas de disfunções sexuais, qualidade de vida e ansiedade e
depressão
Variáveis
R
P
Desejo e excitação
0,79
<0,0001
Desejo e lubrificação
0,68
<0,0001
Desejo e orgasmo
0,71
<0,0001
Desejo e satisfação
0,80
<0,0001
Desejo e dor
0,58
0,0006
Desejo e sintomas de depressão
-0,61
0.0003
Desejo e sintomas de ansiedade
-0,63
0,0002
Desejo e qualidade de vida geral
0,42
0,01
Desejo e funcionalidade
0,52
0,0002
Desejo e escala de sintomas
-0,43
0,01
Excitação e lubrificação
0,83
<0,0001
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Excitação e orgasmo
Excitação e satisfação
Excitação e dor
Lubrificação e orgasmo
Lubrificação e dor
Lubrificação e satisfação
Orgasmo e dor
Orgasmo e satisfação
Satisfação e dor
Satisfação e escala de sintomas
Satisfação e funcionalidade
Satisfação e qualidade de vida geral
Funcionalidade e sintomas de ansiedade
Funcionalidade e sintomas de depressão
Funcionalidade e escala de sintomas
Funcionalidade e qualidade de vida geral
Escala de sintomas e qualidade de vida geral
Escala de sintomas e sintomas de depressão
Escala de sintomas e sintomas de ansiedade
Sintomas de ansiedade e sintomas de depressão
Sintomas de ansiedade e qualidade de vida geral
Sintomas de depressão e qualidade de vida geral
Valores referentes a correlação de Spearman.

0,91
0,90
0,80
0,90
0,86
0,77
0,85
0,83
0,71
-0,49
0,50
0,46
-0,63
-0,58
-0.76
0,63
-0,48
0,40
0,52
0,70
-0,54
-0,46

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,005
0,0045
0,01
<0,0001
0,0006
<0,0001
0,0002
0,006
0,02
0,0032
<0,0001
0,0019
0,009

4 DISCUSSÃO
O perfil das mulheres do presente estudo foi de maioria casadas e de meia
idade, demonstrando que grande parte delas encontram-se em uma fase
considerada sexualmente ativa, destacando que elas apresentaram possuir
disfunções sexuais e alterações significativas no que diz respeito aos domínios
relacionados as fases da resposta sexual, aponta-se que há também um
acometimento na parte emocional resultando em sintomas de ansiedade e
depressão, os quais estão presentes na grande maioria dos indivíduos avaliados
e que verificou-se que os aspectos da sexualidade, qualidade de vida e a presença
de ansiedade e depressão estão intimamente relacionados.
De todas as participantes, 80% apresentaram disfunção sexual, o que
corrobora com o estudo de Zhou, Yang, Dai, Wu, He e Yin (2016), que também
avaliaram a disfunção sexual por meio do FSFI, e relatou que 78% das pacientes
com câncer de colo de útero possuíam algum tipo de disfunção. Fakunle e Maree
(2019) também utilizaram o FSFI para avaliar as mulheres com câncer de colo de
útero que já haviam realizado tratamento, obtendo como pontuação média 15,1,
demonstrando assim possuírem disfunção sexual, sendo que a média mais alta
foi apresentada no domínio de

satisfação e a mais baixa no de excitação,

entrando em concordância com o aqui apresentado, em que o domínio com maior
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média foi de satisfação e o de menor média o de excitação. Outras correlações
encontradas neste estudo são entre os próprios domínios do FSFI, constatandose que a presença de algum distúrbio em alguma fase da resposta sexual leva a
alterações em outras.
A avaliação da qualidade de vida pelo EORTC-QLQ-C30 é dividida em
domínios, sendo eles funcionais, sintomas e a qualidade de vida geral, aqui
podemos observar que no geral os indivíduos avaliados obtiveram uma qualidade
de vida considerada boa, pouca presença de sintomas e a capacidade funcional
moderadamente boa, o que corrobora com o estudo de Silveira, Regino, Soares,
Mendes, Elias e Silva (2016) que avaliaram a qualidade de vida de pacientes com
câncer de útero e de endométrio que foram tratadas por meio de radioterapia,
apresentando uma qualidade de vida boa, sendo que a função mais afetada foi a
emocional, demonstrando que o diagnóstico, o tratamento e os efeitos colaterais
afetam o quesito emocional destas pacientes, tal fato explica o resultado obtido
nesta pesquisa em que os sintomas de ansiedade e depressão tiveram correlação
de moderada a forte com as variáveis correspondentes ao EORTC-QLQ-C30, de
funcionalidade, sintomas e qualidade de vida geral.
Os sintomas de ansiedade e depressão foram avaliados por Cassedy,
Tucker, Hynan, Phillips, Adams, Zimmerman, Pitts, Miltenberger e Stringer (2018)
que também utilizaram a escala HADS, e foi verificado que o escore médio de
ansiedade foi de 5,46 e de depressão 3,35, Üstündağ, Özcan, Yazla, Kıvrak, Aydın
e Yılmaz (2017) obteve um resultado um pouco mais elevado em pacientes
tratadas somente por quimioterapia, onde averiguou-se um escore médio de
ansiedade de 7,6 e para depressão 7,2. Diferentemente deste estudo em que foi
encontrado uma média ainda mais elevada, sendo ansiedade 10,83 e depressão
8,83, sendo a ansiedade identificada como provável em 43,34% e possível em
33,33% dos pacientes e a depressão provável em 23,33% e possível em 30%,
diferentemente do estudo de Bae e Park (2015) em que a depressão foi provável
em 45,4% e possível em 32,6% dos indivíduos avaliados.
Zhou, Yang, Dai, Wu, He e Yin (2016) relataram que as pacientes com
câncer de colo de útero demonstraram um declínio da função sexual relacionado
aos sintomas, e que alterações psicológicas e cognitivas afetaram fortemente a
experiência e a qualidade de vida sexual, considerando que a ansiedade e
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depressão são alterações psicológicas, entra em acordo com o presente estudo
em que houve uma correlação moderada entre a escala de sintomas com desejo
e satisfação, sendo que quanto maior os sintomas menor o desejo e a satisfação
e em relação aos sintomas de ansiedade e depressão que apresentaram
correlação moderada a forte com desejo, sintomas, qualidade de vida geral e
funcionalidade, e todos estes estão relacionados com as respostas sexuais.
As fortes correlações encontradas, não somente entre os aspectos
avaliados em um geral, mas também em suas especificidades, como nos próprios
domínios que dizem respeito a resposta sexual, afirmam que a presença de
disfunção sexual, ansiedade e depressão estão ligados um com outro. Além disso
verificou-se que para manter-se lubrificada e chegar ao orgasmo elas sentem mais
dor, o que pode levar a uma diminuição do desejo em ter relações sexuais, o qual
também está ligado diretamente com os sintomas de ansiedade e depressão,
todas estas respostas interligadas geram um impacto negativo na qualidade de
vida destas mulheres. Demonstrando assim a importância do estudo e
entendimento destas alterações para que o tratamento das pacientes
oncoginecológicas seja de forma multiprofissional e focado em vários âmbitos da
vida não somente para o tratamento da doença em si.
Houve uma limitação no estudo devido a adesão de pacientes com câncer
ginecológico em participar da pesquisa, assim culminando em um N menor que o
esperado.
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