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RESUMO 

 

O câncer de mama é um problema de saúde pública no mundo, pois se estima que mais de 1 

milhão de mulheres sejam diagnosticadas com a doença a cada ano. É o mais frequente em todas as 

regiões do país, exceto na Região Norte. Com isso, a mulher mastectomizada vivencia um momento 

de fragilidade emocional e sexual, já que a mama, símbolo de feminilidade, exerce importante papel 

no exercício da sexualidade. Os objetivos deste estudo foram  avaliar a disfunção sexual feminina 

em um grupo de mulheres mastectomizadas e não mastectomizadas a partir da aplicação do Female 

Sexual Function Index; verificar a incidência da disfunção sexual feminina entre as mulheres 

mastectomizadas e das mulheres não mastectomizadas; e verificar a correlação entre os escores da 

FSFI e os antecedentes pessoais, clínicos, queixas e sintomas relacionados à sexualidade nos dois 

grupos avaliados. Desenvolveu-se um estudo transversal, comparativo realizado no Centro Regional 

Integrado de Oncologia (CRIO), na Associação Cearense das Mulheres Mastectomizadas - Toque 

de Vida e no Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM). A coleta de dados ocorreu no 

período de janeiro a fevereiro de 2014. Sendo a amostra composta por dois grupos: 73 mulheres 

mastectomizadas e 62 mulheres sem diagnóstico de câncer de mama. Foi aplicado a Female Sexual 

Function Index (FSFI), e um questionário socioeconômico e gineco-obstétrico. Foi realizada análise 

estatística descritiva (frequências absoluta e relativa, média e desvio padrão) e para se testar as 

médias foi aplicado o teste F de Snedecor (ANOVA). A maioria das mulheres mastectomizadas 

investigadas concentrou-se na faixa etária acima de 42 anos (75,3%), enquanto as mulheres não 

mastectomizadas concentrou-se na faixa etária de 18 a 36 anos (66,1%). Ao analisarmos a 

prevalência de disfunção sexual neste estudo observa-se que foi de 55,6%. Foi possível observar 

que no grupo de mulheres com CA de mama somente o domínio lubrificação apresentou 

significância estatística quando comparado com a idade. Quanto às relações sexuais mensais no 

grupo das mulheres mastectomizadas, percebe-se que houve correlação estatisticamente significante 

em todos os domínios da escala FSFI, exceto no domínio dor (p>0,05). Apresentando o teste r 

positivo, isso demonstra que quanto mais relações sexuais essas mulheres tiverem maior será o 

desejo, a excitação, a lubrificação, o orgasmo e a satisfação. O alfa de Cronbach da FSFI foi de 0,95 

indicando alta consistência interna e a validade de construto foi analisada por meio do coeficiente 

de correlação linear de Pearson (p=0,0001), demonstrando correlação entre os domínios da escala. 

Logo, podemos concluir que o enfermeiro que assiste a mulher de um modo geral deve prestar 

assistência qualificada para que todos os obstáculos sejam minimizados para favorecer a qualidade 

de vida e sexual. 

Palavras-chaves: Disfunção Sexual Fisiológica; Neoplasias da Mama; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is a public health problem in the world, it is estimated that more than 1 million 

women are diagnosed with the disease each year. It is most frequent in all regions of the country 

except in the north. With this, the mastectomy woman experiences a moment of emotional and 

sexual weakness, as the breast, symbol of femininity, plays an important role in the exercise of 

sexuality. The objectives of this study were to assess female sexual dysfunction in a group of 

women who underwent mastectomy and not mastectomy from the application of the Female Sexual 

Function Index; determine the incidence of female sexual dysfunction among women with 

mastectomies mastectomy and not women; and the correlation between the scores of the FSFI and 

personal history, clinical signs, symptoms and complaints related to sexuality in both groups. 

Developed a cross-sectional comparative study conducted in the Integrated Regional Oncology 

Center (CRYO), Association of Women in Ceará Mastectomized - Touch of Life and the Center for 

Family Development (CEDEFAM). . Data collection occurred in the period January-February 2014 

As the sample consisted of two groups: 73 women who underwent mastectomy and 62 women 

without a diagnosis of breast cancer. The Female Sexual Function Index (FSFI), and a 

socioeconomic questionnaire and gynecological obstetric was applied. Descriptive statistics 

(absolute and relative frequencies, mean and standard deviation) was performed and the means to 

test the F Snedecor test (ANOVA) was applied. Most women with mastectomies investigated 

concentrated in the age group above 42 years (75.3%), while non-mastectomy women concentrated 

in the age group 18-36 years (66.1%). When analyzing the prevalence of sexual dysfunction in this 

study it was observed that was 55.6%. It was observed that the group of women with breast CA 

only field lubrication statistically significant when compared with age. Regarding monthly sex in 

the group of women who underwent mastectomy, it can be noticed that there was a statistically 

significant correlation in all domains of FSFI scale, except the pain domain (p> 0.05). Introducing 

the positive test r, this shows that the more sex these women have greater desire, arousal, 

lubrication, orgasm and satisfaction. The Cronbach alpha of the FSFI was 0.95 indicating high 

internal consistency and construct validity was assessed by the coefficient of linear correlation (p = 

0.0001), demonstrating correlation between domains of scale. Therefore, we conclude that the nurse 

who assists women in general should provide quality care for all the obstacles are minimized to 

promote quality of life and sexual.  

Keywords: Sexual Dysfunction, Physiological; Breast Neoplasms; Nursing. 
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RESUMEN 

El cáncer de mama es un problema de salud pública en el mundo, se estima que más de 1 millón de 

mujeres son diagnosticadas con la enfermedad cada año. Es más frecuente en todas las regiones del 

país, excepto en el norte. Con esto, la mujer mastectomía experimenta un momento de debilidad 

emocional y sexual, como el pecho, símbolo de la feminidad, juega un papel importante en el 

ejercicio de la sexualidad. Los objetivos de este estudio fueron evaluar la disfunción sexual 

femenina en un grupo de mujeres que se sometieron a una mastectomía mastectomía y no de la 

aplicación de la Mujer Índice de Función Sexual; determinar la incidencia de la disfunción sexual 

femenina entre las mujeres con mastectomías mastectomía y no a las mujeres; y la correlación entre 

las puntuaciones de la FSFI y su historia personal, los signos clínicos, síntomas y quejas 

relacionadas con la sexualidad en ambos grupos. Se desarrolló un estudio comparativo transversal 

realizado en el Centro Regional Integrado de Oncología (CRYO), Asociación de Mujeres en Ceará 

mastectomizadas - Touch de la Vida y el Centro para el Desarrollo de la Familia (CEDEFAM). . La 

recolección de datos ocurrió en el período enero-febrero de 2014, como la muestra consistió en dos 

grupos: 73 mujeres que se sometieron a una mastectomía y 62 mujeres sin diagnóstico de cáncer de 

mama. Se aplicó el Índice Mujer Sexual Function (FSFI), y un cuestionario socio-económico y 

obstétrico ginecológica. Estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas, media y 

desviación estándar) se llevó a cabo y los medios para poner a prueba la prueba F de Snedecor 

(ANOVA) se aplicó. La mayoría de las mujeres con mastectomías investigados concentrada en el 

grupo de edad superior a 42 años (75,3%), mientras que las mujeres no mastectomía concentran en 

el grupo de edad de 18-36 años (66,1%). Cuando el análisis de la prevalencia de la disfunción 

sexual en este estudio se observó que era 55,6%. Se observó que el grupo de mujeres con cáncer de 

mama CA solamente lubricación campo estadísticamente significativa en comparación con la edad. 

En cuanto a sexo mensual en el grupo de mujeres que se sometieron a una mastectomía, se puede 

notar que existe una correlación estadísticamente significativa en todos los dominios de la escala 

FSFI, excepto el dominio del dolor (p> 0,05). Presentación de la prueba de r positivo, esto 

demuestra que cuanto más sexo que estas mujeres tienen un mayor deseo, excitación, lubricación, 

orgasmo y satisfacción. El alfa de Cronbach de la FSFI fue de 0,95 lo que indica una alta 

consistencia interna y validez de constructo se evaluó mediante el coeficiente de correlación lineal 

(p = 0,0001), lo que demuestra la correlación entre los dominios de escala. Por lo tanto, se concluye 

que la enfermera que asiste a la mujer en general debe proporcionar atención de calidad para todos 

se reducen al mínimo los obstáculos para promover la calidad de vida y sexual. 

Palabras clave: Disfunción Sexual Fisiológica; Neoplasias de la Mama; Enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer (CA) é uma doença crônico-degenerativa, considerada atualmente, um problema 

de saúde pública e vários aspectos como o diagnóstico precoce e os meios de reabilitação, física, 

social e psicológica, são importantes no incentivo à luta contra esta doença. O CA de mama 

constitui a segunda causa de morte por doença no país, o que ressalta a sua importância no impacto 

social e econômico. Além disso, acarreta em mudanças significativas no psicológico e em todos os 

âmbitos da vida de quem é portador da doença (INCA, 2009). 

O CA de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido sua alta frequência e, 

sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e a própria 

imagem pessoal. É relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima dessa faixa etária sua 

incidência cresce rápida e progressivamente (GUIMARÃES, 2008). 

Com isso, essa neoplasia é motivo de grande temor na sociedade em geral e principalmente 

nas mulheres, devido ao elevado índice de morbimortalidade e mutilação, e consequentemente o 

comprometimento da autoestima e do desenvolvimento social (ARAÚJO, 2008). 

Estima que mais de 1 milhão de mulheres são diagnosticadas com a doença a cada ano. É o 

câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, cerca de 1,67 milhões de casos novos dessa 

neoplasia foram esperados para o ano de 2012, em todo o mundo, o que representa 25% de todos os 

tipos de câncer diagnosticados nas mulheres (BRASIL, 2014). As taxas de incidência de CA de 

mama podem estar aumentando em até 5% ao ano em países em desenvolvimento (WHO, 2009).  

A incidência não é diferente no Brasil, pois se espera para 2014, 57.120 novos casos de CA 

de mama, com risco de ocorrência de 56,09 casos para cada 100 mil mulheres. É o mais frequente 

em todas as regiões do país, exceto na Região Norte, sendo o segundo mais incidente. Com relação 

à região Nordeste do Brasil, estimou-se para o mesmo período 36,74 casos para cada 100 mil 

mulheres (BRASIL, 2014).  

Os sintomas do câncer de mama palpável são o nódulo na mama, acompanhado ou não de 

mastalgia. Podem surgir abaulamentos ou retrações na mama com aspecto de casca de laranja (peau 

d’orange). Como também, nódulos palpáveis na região axilar (GUIMARÃES, 2008). História 

familiar é um importante fator de risco para a neoplasia mamária, especialmente se um ou mais 

parentes de primeiro grau (mãe ou irmã) foram acometidas antes dos 50 anos de idade. Entretanto, o 

câncer de mama de caráter familiar corresponde a aproximadamente 10% do total de casos de 

cânceres de mama (GUIMARÃES, 2008). 
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Consequentemente, essa neoplasia causa inúmeras alterações físicas e psicológicas nas 

mulheres, gerando assim modificações nos seus relacionamentos, incluindo mudanças em sua 

sexualidade. A ablação de um órgão como a mama pode trazer agravos à qualidade de vida, à 

satisfação sexual e recreativa ou à prática de esportes. Em contrapartida, parece haver satisfação 

maior nas mulheres submetidas à cirurgia conservadora (AMICHETTI, 2001). 

 Diante desse contexto, surge a importância em abordar o tema da sexualidade humana com 

mulheres mastectomizadas, visto que constitui uma das formas de relação interindividual. Embora, 

não tenha caráter ou modelos definidos, a sexualidade transforma-se ao longo do tempo e espaço, 

como também varia de uma sociedade para outra. Frequentemente, as pessoas a associam ao ato 

sexual e/ou aos órgãos genitais, considerando-os como sinônimos. Contudo, a sexualidade é muito 

mais que atividade sexual e não se limita à genitalidade ou a uma função biológica responsável pela 

reprodução (SEIXAS, 1998; NEGREIROS, 2004). 

Conforme Meira et al (2006, p. 4) “a sexualidade humana é a expressão de condições 

sociais, culturais e históricas nas quais os indivíduos estão inseridos”.  Começa a se formar na 

infância e continua sendo construída na adolescência, manifestando-se diferentemente nas várias 

etapas da vida (LARA, 2009).  

Embora se trate de um mecanismo fisiológico, nem sempre homens e mulheres respondem 

aos estímulos sexuais surgindo, assim, as disfunções sexuais. É notadamente conhecida a 

importância da saúde sexual e sua influência na qualidade de vida dos indivíduos (FERREIRA; 

SOUZA; AMORIM, 2007).  

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, disfunção sexual constitui um problema 

multidimensional, caracterizada como distúrbios do desejo e das alterações psicofisiológicas que 

caracterizam a resposta sexual e causam angústia e dificuldades interpessoais (APA, 1994). 

Para Marques, Chedid e Elzerik (2008) a etiologia das disfunções sexuais é multifatorial, 

podendo estar relacionada a causas orgânicas, como: doenças crônicas, câncer, gestação, puerpério, 

alterações endócrinas, doenças psiquiátricas subclínicas, medicações e outras drogas; e 

psicológicas: como fatores individuais (personalidade, história de vida, crenças religiosas), 

interpessoais (comunicação deficiente, relação conflituosa) e psicossexuais (desconhecimento da 

resposta sexual, ansiedade de desempenho, traumas sexuais). 

Com o objetivo de facilitar o correto diagnóstico das disfunções sexuais, torna-se importante 

a realização de uma adequada anamnese, incluindo as queixas da paciente, frequência e início da 

sintomatologia, além de informações sobre o parceiro (ABDO; FLEURY, 2006). Outras 

considerações importantes a serem feitas é a diferenciação entre disfunção sexual primária – que 

sempre esteve presente – e secundária – que surgiu após determinado período de função sexual 

normal; disfunção sexual situacional – envolvendo determinadas situações e/ou parcerias – e 
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generalizadas – independente da situação ou parceria (ABDO; FLEURY, 2006; MARQUES; 

CHEDID; EIZERIK, 2008). 

De acordo com alguns estudos, as disfunções sexuais apresentam alta prevalência na 

população feminina, incidindo de 20 a 50% (BANCROFT, LOFTUS, LONG, 2003). Corroborando 

com esses dados, foi demonstrado em estudo epidemiológico americano que 43% das mulheres 

americanas têm algum tipo de disfunção sexual (LAUMANN, PAIK, ROSEN, 1999).  Como 

também, em estudo recente realizado na Índia, onde das 149 mulheres participantes, 72,3% 

apresentaram disfunção sexual (SINGH et al, 2009). 

O Estudo do Comportamento Sexual (ECOS) do brasileiro (ABDO, 2002) identificou a 

prevalência global de disfunção sexual de 30%, dentre as quais as principais queixas femininas 

foram falta de desejo (34,65%) e dificuldade para obter orgasmo (29,3%). 

Segundo Hayes et al (2008), estima-se que entre 40 e 45% das mulheres e de 20 a 30% dos 

homens têm alguma queixa de disfunção sexual.  Entre mulheres com queixas, a prevalência de 

disfunção sexual hipoativa (DSH) varia de 32 a 58% e a disfunção de excitação e anorgasmia giram 

em torno de 30%. A dispareunia tem incidência variável e aumenta com o progredir da idade da 

mulher. A DSH ocorre mais frequentemente em mulheres em relacionamentos de longa duração. 

Em estudo realizado no Hospital Universitário de Sergipe, envolvendo 201 mulheres 

divididas em dois grupos, do setor público e do setor privado, houve prevalência global de 

disfunção sexual de 21,9% (PRADO, MOTA E LIMA, 2010). E estudo realizado em Recife-PE por 

Ferreira, Souza e Amorim (2007), mostrou prevalência de disfunções sexual de 36%. 

Quanto às mulheres com câncer de mama, aproximadamente 20 a 30% das mulheres 

desenvolvem disfunções sexuais. Essas disfunções podem ocorrer em mulheres tratadas 

recentemente ou naquelas cujo tratamento terminou há vários anos (KORNBLITH, 2003). A 

etiologia dessas disfunções não está totalmente compreendida, porém há evidências de que as 

reações psicológicas ao câncer servem de base para as disfunções sexuais em algumas mulheres. 

Além das reações psicológicas, outras variáveis podem correlacionar-se às disfunções sexuais, 

destacando-se o antecedente de quimioterapia, secura vaginal, idade e estado de menopausa 

(BROECKEL, 2000). 

Diante desse contexto, surge a importância da inserção do enfermeiro nesta problemática, 

uma vez que este profissional vem atuando na assistência à Saúde Sexual e Reprodutiva nos 

diferentes momentos do ciclo vital. Em especial, o enfermeiro atua na área de ginecologia que 

engloba a prevenção do câncer de colo do útero e mama, a detecção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), como também atua no planejamento familiar, no pré-natal, mo puerpério e 

no climatério. Durante estas consultas as mulheres referem suas queixas sexuais e necessitam de 

orientação, assistência e encaminhamento adequados para cada caso. 
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É importante ressaltar que as mulheres que vivenciam o câncer de mama, são acompanhadas 

periodicamente pelo enfermeiro no que diz respeito a sua saúde sexual e reprodutiva, daí a 

necessidade de uma abordagem quanto à vida sexual ativa dessas mulheres, visto que a doença já 

promoveu muitos obstáculos, dentre eles o da redução da autoestima que pode diretamente interferir 

na satisfação e desejo sexual. 

Essa temática tornou-se alvo de estudo após perceber que durante consultas ginecológicas de 

enfermagem muitas mulheres apresentavam pouco conhecimento sobre desejo sexual, algumas 

possuíam receio de expressar suas principais queixas sexuais, ou nem mesmo sabiam a definição 

correta de orgasmo, não podendo definir se alguma vez sentiram prazer sexual em suas relações 

(VIEIRA et al, 2013). É importante salientar essa questão já que a presença de algum tipo de 

disfunção sexual pode afetar diretamente nas respostas fisiológicas e psicológicas do corpo, 

causando sofrimento e insatisfação tanto para a mulher quanto para o seu parceiro.  

Com a realização deste estudo buscou-se conhecer as reais necessidades dessas mulheres 

que procuram nossa assistência a partir da verificação da incidência de disfunção sexual feminina. 

Como também, estaremos ampliando as bases científicas para melhor qualificar as ações da 

enfermagem em ginecologia. Além disso, os dados aqui apresentados são relevantes para construir 

intervenções que possam minimizar os efeitos da disfunção sexual sobre a mulher e seu parceiro. 
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OBJETIVOS 
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

 Avaliar a disfunção sexual feminina em um grupo de mulheres mastectomizadas e não 

mastectomizadas a partir da aplicação do Female Sexual Function Index. 

2.2. Específicos 

 Verificar a incidência da disfunção sexual feminina entre as mulheres mastectomizadas e 

das mulheres não mastectomizadas. 

 Verificar a correlação entre os escores da FSFI e os antecedentes pessoais, clínicos, queixas 

e sintomas relacionados à sexualidade nos dois grupos avaliados. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1.  SEXUALIDADE FEMININA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

A sexualidade compreende um conjunto de características humanas que se traduz nas 

diferentes formas de expressar a energia vital, conceituada por Freud de libido, ou seja, energia pela 

qual se manifesta a capacidade de se ligar às pessoas, ao prazer/ desprazer, aos desejos, às 

necessidades, à vida (BRASIL, 2010). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde sexual como um estado físico, 

emocional, mental e social de bem-estar em relação à sexualidade; não é meramente ausência de 

doenças, disfunções ou debilidades. A saúde sexual requer abordagem positiva e respeitosa da 

sexualidade, das relações sexuais, tanto quanto a possibilidade de ter experiências prazerosas e sexo 

seguro, livre de coerção, discriminação e violência. Para se alcançar e manter a saúde sexual, os 

direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e satisfeitos (BRASIL, 2010). 

Por razões culturais o sexo até algum tempo era visto somente como algo ligado a 

reprodução. O prazer era reprimido, por ser considerado pecaminoso ou moralmente condenável. 

Hoje, o sexo é parte do cotidiano das pessoas não estando limitado à concepção, já que o prazer 

humano independe da reprodução, extrapolando também os aspectos orgânicos e associando-se a 

estes os fatores biopsicossociais (GOZZO, 2000).  

A sexualidade, feminina forte influência da sociedade europeia, que pautada na moral e na 

ética do Cristianismo, concebeu o corpo e o sexo como lugar de interditos (FOUCAULT, 1994). A 

mulher pela sua condição desigual em relação ao homem viveu sob a tutela em primeira instância 

do pai e em seguida do marido, com sua sexualidade normatizada pelos padrões Cristãos, 

legitimada pela instituição do casamento e pelo cumprimento da função reprodutora (FOUCAULT, 

1994). 

Contudo, a sexualidade deve ser vivida de forma igualitária pelo homem e pela mulher, e o 

desfrutar de uma vida sexual boa e saudável propiciará felicidade e bem-estar (SOUTO, 2004). 

No Século XIX alcançando o Século XX, a mulher era vista por um modelo ambíguo de 

construção. As funções sociais de casamento, maternidade e educação dos filhos davam-lhe uma 

imagem de mulher moralmente superior. Contudo, esta mesma mulher teria que controlar seus 

desejos e não se entregar ao desregramento. Ressalta-se que esse modelo, paradoxalmente, nega o 

corpo feminino na sua sexualidade, sendo esta voltada para a reprodução (MARTINS, 2004). 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras 

décadas do Século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à gravidez e ao parto. 

Os programas materno-infantis, elaborados nas décadas de 30 a 70, traduziam uma visão restrita 
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sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica, 

responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e demais familiares 

(BRASIL, 2011). 

  A partir do final do Século XX, as mulheres são consideradas profissionais bem-sucedidas, 

competindo, inclusive por cargos e posições com os homens. Porém, ainda desempenham diversos 

papéis sociais que envolvem ser mãe, ser esposa, ter aparência saudável e ser atraente para o sexo. 

Adquiridos ao longo da história, tais papéis apresentam-se diretamente relacionados à sexualidade 

feminina (CRUZ, 2008).  

Ainda na década de 60, o movimento feminista brasileiro insatisfeito com as diferenças de 

gênero e com o enfoque reducionista dado à mulher, reivindicou a não hierarquização das 

especificidades de homens e mulheres, propondo igualdade social que reconhecesse as diferenças, 

hoje expressa na ideia de “equidade de gênero”. Assim, emergiu um novo conceito de saúde da 

mulher, rompendo com o paradigma vigente centrado na função controlista da reprodução, 

pontuando a saúde sexual e reprodutiva como um direito (GIFFIN, 2002).  

Neste período, o binômio sexualidade-reprodução se separa, a partir do impulso que ganhou 

o movimento feminista quando, com o advento da pílula anticoncepcional, o casamento 

monogâmico deu lugar a maior liberdade sexual, liberando as mulheres de uma função imposta aos 

seus corpos através da opção de ter ou não filhos (FRANÇA, 2007). 

Ao ser considerado nas políticas de saúde, o enfoque de gênero orienta essas políticas a 

reconhecerem as diferenças e desigualdades existentes entre os gêneros e como elas se manifestam 

nas suas vivências, principalmente no processo de adoecimento e sofrimento. Incluir essa 

abordagem na política de saúde significa reconhecer as condições femininas e masculinas como 

estruturantes do cuidado integral à saúde e das ações e práticas desse cuidado, sendo esse um dos 

caminhos para a humanização e integralidade da atenção à saúde para homens e mulheres em todas 

as fases da vida (SOUTO, 2008).  

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), marcando, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da 

política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL, 

2011). 

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes as propostas de descentralização, 

hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção, 

num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço 

conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004). 

É importante ressaltar que o PAISM nasce antes da implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e antes da promulgação da carta Magna. É, portanto, pioneiro no uso do termo integralidade 
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da saúde na política pública, cujo significado é construído e proposto pelos movimentos sociais 

feministas (SOUTO, 2008). 

Nesse contexto, o princípio da integralidade favorece o embasamento das diretrizes das 

políticas públicas de saúde que faz parte de um conceito ampliado de saúde definido na 

Constituição Federal, explicitado pela lei nº 8.080/90, sendo resultantes de determinantes e 

condicionantes de natureza econômica, política e social. A concepção de integralidade mostra-se, 

então, como referência fundamental no processo de formulação, implementação e avaliação das 

políticas de saúde, particularmente no caso de políticas específicas para mulheres que considerem a 

abordagem de gênero, ou seja, os modos singulares de ser e sentir de homens e mulheres em 

diferentes fases da vida. Nesse sentido, refletir a respeito da integralidade expressa na Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher é o primeiro passo para se pensar em uma política 

na perspectiva da abordagem de gênero (SOUTO, 2008). 

Em termos globais, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) 

organizada pela ONU e realizada no Cairo, em 1994, conferiu papel primordial à saúde e aos 

direitos sexuais e reprodutivos, ultrapassando os objetivos demográficos, focalizando-se no 

desenvolvimento do ser humano. A CIPD provocou transformação no debate populacional ao dar 

prioridade às questões dos direitos humanos (BRASIL, 2005). 

Como também, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, em 1995, 

onde foram reafirmados os acordos estabelecidos no Cairo e avançando na definição dos direitos 

reprodutivos e sexuais como direitos humanos, os direitos sexuais foram definidos de maneira mais 

autônoma em relação aos direitos reprodutivos (BRASIL, 2005). Com isso, a mulher tem liberdade 

de programar sua vida pessoal e profissional, decidir quando ter filhos, devido ao avanço dos 

métodos contraceptivos, isso lhe conferiu maior autonomia sobre seu corpo. 

Nessas Conferências, os governos de vários países, entre os quais se inclui o Brasil, 

assumiram o compromisso de basear nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos todas as 

políticas e os programas nacionais dedicados à população e ao desenvolvimento, inclusive os 

programas de planejamento familiar. Os princípios de Cairo e Pequim opõem-se radicalmente à 

imposição de metas populacionais, conceptivas e contraceptivas (BRASIL, 2005). 

É nessa perspectiva de mudança que em 2004, o Ministério da Saúde elaborou a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em parceria com diversos setores da sociedade, 

em especial com o movimento de mulheres e com os gestores do SUS. Essa política reflete o com-

promisso com a implementação de ações de saúde que vem contribuindo para a garantia dos direitos 

humanos das mulheres e reduzindo a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. 

Enfatizando a melhoria da atenção obstétrica, o planejamento familiar, a atenção ao abortamento 

inseguro e às mulheres e às adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. Além disso, 
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amplia as ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas nas suas especificidades e 

necessidades (BRASIL, 2004). 

Esta nova política de saúde da mulher incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, 

tratamento e recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, 

parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de 

mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres 

(BRASIL, 2004). 

Em 22 de março de 2005, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional dos Direitos 

Sexuais e dos Direitos Reprodutivos (BRASIL, 2005). Entre as diretrizes e ações propostas por essa 

política estão: a ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis no SUS, incentivo à 

implementação de atividades educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva para usuários(as) da 

rede SUS e capacitação dos profissionais da Atenção Básica em saúde sexual e saúde reprodutiva. 

O tema sexualidade faz parte de uma das prioridades das políticas públicas de atendimento à 

mulher. No entanto, a abordagem centra-se no diagnóstico e tratamento de problemas de saúde, não 

necessariamente abarcando toda a complexidade que o tema exige (TRINDADE, 2008). 

A ginecologia racionalizou a sexualidade feminina, transformando seu corpo num “objeto 

analisável, mensurável e sujeito a diversas práticas de objetivação” (MARTINS, 2004, p. 15) Este 

pensamento destaca a necessidade de incorporar dentro da atenção primária o contato 

profissional/cliente de maneira mais humanizada, tendo como preocupação central o individualismo 

de cada mulher a ser atendida, para que, assim, possam ser quebradas as barreiras que ainda 

persistem no campo da sexualidade. 

As histórias das mulheres na busca pelos serviços de saúde expressam discriminação, 

frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-estar psíquico-físico. 

Por essa razão, a humanização e a qualidade da atenção implicam na promoção, reconhecimento, e 

respeito aos seus direitos humanos, dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e seu 

bem-estar. Contudo, a humanização do sistema de saúde é um processo contínuo e demanda 

reflexão permanente sobre os atos, condutas e comportamentos de cada pessoa envolvida na 

relação. É preciso maior conhecimento de si, para melhor compreender o outro com suas 

especificidades e para poder ajudar sem procurar impor valores, opiniões ou decisões (BRASIL, 

2004). 

Contudo, é um desafio para os profissionais de saúde transformar as ações propostas na 

Política em práticas de saúde do cotidiano dos serviços e processos de trabalho dos profissionais de 

saúde comprometidos com a produção de práticas humanizadas e de qualidade (SOUTO, 2008). 

Os profissionais de saúde, em geral, sentem dificuldades de abordar os aspectos 

relacionados à sexualidade ou à saúde sexual de seus pacientes. Trata-se de uma questão que 
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levanta polêmicas, na medida em que a compreensão da sexualidade está muito marcada por 

preconceitos e tabus, e os profissionais de saúde não se sentem preparados ou se sentem 

desconfortáveis em lidar com o tema (BRASIL, 2010).  

Reconhecendo a necessidade de ampliar os cuidados em saúde da mulher, os profissionais 

de saúde, em especial o enfermeiro, devem estar preparados para trabalhar com estratégias que 

busquem diminuir as tensões e desconfortos durante a consulta de enfermagem no que diz respeito 

ao tema sexualidade. 

As equipes de Atenção Básica/Saúde da Família têm um papel fundamental na promoção da 

saúde sexual e da saúde reprodutiva e na identificação das dificuldades e disfunções sexuais, tendo 

em vista a sua atuação mais próxima das pessoas em seu contexto familiar e social (BRASIL, 

2010). 

 

3.2. DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA E SUAS INTERFACES 

 

A mulher tem recorrido aos cuidados de profissionais de saúde, com maior frequência nos 

últimos dez anos, em busca de soluções para os problemas que interferem na sua qualidade de vida, 

em especial os que são relacionados à saúde sexual. A disfunção sexual feminina é definida como 

qualquer desconforto relacionado ao desejo sexual, excitabilidade, orgasmo e/ou dor sexual. É 

pouco detectada, mesmo com sua elevada prevalência em mulheres ao longo da vida 

(MENDONÇA E AMARAL, 2011). 

As disfunções sexuais são problemas que ocorrem em uma ou mais das fases do ciclo de 

resposta sexual, por falta, excesso, desconforto e/ou dor na expressão e no desenvolvimento dessas 

fases, manifestando-se de forma persistente ou recorrente. Por exemplo, homens que não tenham 

ereção ou tenham ejaculação precoce, mulheres que nunca tiveram ou frequentemente não tenham 

orgasmo (BRASIL, 2010). 

Vários fatores influenciam a resposta sexual feminina, dentre eles podem ser citados as 

causas psicogênicas, vasculogênicas, neurogênicas, hormonais e musculogênicas, como também 

fatores externos como a idade, o estado civil, o grau de instrução, a religião e a etnia (BERMAN, 

2002). 

Existe uma ligação entre o desejo sexual feminino e os níveis dos hormônios sexuais, 

particularmente os andrógenos e os estrogênios (MESTON, BRADFORD, 2007). Nas mulheres, 

estes hormônios são produzidos nas glândulas supra-renais e também nos ovários, sendo que várias 

desordens no funcionamento dos ovários podem interferir com o processo e podem estar associadas 

a problemas de falta de desejo sexual e de excitação sexual. Os problemas sexuais também estão 

muito associados à menopausa, durante a qual o funcionamento dos ovários diminui muito, 
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causando baixa produção de estrogênio, que é responsável em manter a estrutura e o funcionamento 

do tecido vaginal, sendo que o déficit de estrogênio está relacionado com a reduzida lubrificação 

vaginal, enquanto que os andrógenos estão relacionados geralmente com a manutenção do desejo e 

do humor sexual.  

A partir de estudo histórico e pioneiro realizado por Masters e Johnson (1966) na área de 

fisiologia sexual nos anos 60, foi possível desenvolver o modelo do ciclo de resposta sexual 

constituído por quatro fases: excitação, platô, orgasmo e resolução. Cada uma dessas fases 

apresenta mudanças físicas características observadas tanto em homens como em mulheres (ABDO; 

FLEURY, 2006). 

Helen Kaplan (KAPLAN, 1979) defende outro modelo clássico, semelhante ao anterior, 

porém com apenas três fases, dizendo que antes da excitação há o desejo. A primeira fase é o 

desejo, na qual ocorrem sensações que estimulam o sujeito a iniciar ou responder a estímulos 

sexuais. Segue-se a fase da excitação, que concerne à vasocongestão genital em ambos os sexos, 

que gera ereção do pênis e lubrificação da vagina. Por último, a fase do orgasmo, refere-se à 

contração dos músculos pélvicos que estão na base do orgasmo e à ejaculação (KAPLAN 1979; 

NOBRE, 2006). 

Com isso, após a associação dos modelos propostos por Masters e Johnson e por Kaplan, a 

Associação Psiquiátrica Americana (2002) estabeleceu novo modelo para o ciclo das respostas aos 

estímulos sexuais, definindo a resposta sexual saudável como um conjunto de quatro etapas 

sucessivas:  

• Fase de desejo sexual: vivido pela pessoa como sensações específicas que a fazem 

procurar ou ser receptiva à experiência sexual. As fontes que estimulam o desejo sexual variam 

de pessoa para pessoa. Alguns fatores estimulam negativamente o desencadear do desejo sexual 

como: estar doente, deprimido (a), ansioso (a), achar que sexo é errado, estar com raiva do (a) 

parceiro (a), sentir-se explorado (a) de alguma forma pelo (a) outro (a), ter medo do 

envolvimento afetivo, entre outros.  

• Fase de excitação: fase de preparação para o ato sexual, desencadeada pelo desejo. 

Estímulos psicológicos (pensamentos e fantasias) e/ou físicos (tato, olfato, gustação, audição e 

visão) podem levar à excitação. Junto com sensações de prazer, surgem alterações corporais que 

são representadas basicamente, no homem, pela ereção, e na mulher, pela vasocongestão da 

vagina e da vulva e pela lubrificação vaginal.  

• Fase de orgasmo: é o clímax de prazer sexual, que ocorre após uma fase de crescente 

excitação. No homem, junto com o prazer, ocorre a sensação de não conseguir mais segurar a 
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ejaculação e, então, ela ocorre. Na mulher, ocorrem contrações musculares rítmicas em volta da 

entrada da vagina.  

• Fase de resolução: é um período em que o organismo retorna às condições físicas e 

emocionais usuais, considerando que, nas fases anteriores, a respiração, a circulação periférica, os 

batimentos cardíacos, a pressão arterial, a sudorese, entre outras manifestações do organismo, 

tenderiam a se pronunciar. 

Atualmente existem dois principais sistemas de classificação das Disfunções Sexuais 

Femininas que estão incluídos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (2002) 

da Associação Psiquiátrica Americana e na 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 

(CID – 10) da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1993).   

A Associação Psiquiátrica Americana classifica as disfunções sexuais femininas em nove 

categorias, quais sejam: 1-Transtorno do desejo sexual hipoativo, 2-Transtorno de aversão sexual, 

3-Transtorno da excitação sexual feminina, 4-Transtorno do orgasmo feminino, 5-Dispareunia, 6- 

Vaginismo, 7-Disfunção sexual devida a uma condição médica geral, 8-Disfunção sexual induzida 

por substância e 9-Disfunção Sexual sem outra especificação. 

Já a classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (1993) para as disfunções 

sexuais de base psiquiátrica se divide em oito categorias: 1-Ausência ou perda do desejo sexual, 2-

Aversão sexual e ausência de prazer, 3-Falha de resposta genital, 4-Disfunção orgástica, 5-

Vaginismo não orgânico, 6-Dispareunia não orgânica, 7-Apetite sexual excessivo e 8-Disfunção 

sexual não causada por transtorno ou doença orgânica não especificada. 

A disfunção sexual, em sua maioria, está relacionada a problemas psicológicos ou problemas 

no relacionamento. Mas podem também ser resultado de problemas orgânicos ou uso de certas 

substâncias, como drogas, remédios ou exposição a toxinas. Há de se considerar, ainda, as situações 

apresentadas por pessoas com deficiência, a serem analisadas caso a caso, por envolverem múltiplas 

facetas. Podemos citar os aspectos psicológicos que envolvem os tabus sobre a própria sexualidade 

(associações de sexo com pecado, com desobediência ou com punições; baixa autoestima; fobias 

relacionadas ao ato sexual; a não aceitação da própria orientação sexual, entre outros); as 

dificuldades nos relacionamentos (brigas, falta de intimidade, dificuldades de comunicação entre 

os parceiros); as questões decorrentes de traumas, devido a violências; a condição geral de 

saúde (depressão, ansiedade, doenças crônico-degenerativas graves, entre outras); e os efeitos 

diretos de uma substância (medicamentos anti-hipertensivos, alguns antiarrítmicos, alguns 

psicotrópicos, anabolizantes, álcool e outras drogas, exposição a toxinas, entre outros) (BRASIL, 

2010).   

O diagnóstico das disfunções sexuais é tão importante quanto à identificação de qualquer 

outro agravo à saúde e de suma relevância, uma vez que interferem na qualidade de vida das 
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pessoas. Alguns estudos têm identificado alta prevalência de disfunção sexual entre mulheres, 

alcançando patamares de 36%, porém, poucas são as que procuram serviços de saúde capazes de 

sanar as dificuldades por elas encontradas (FERREIRA, SOUZA E AMORIM, 2007). Por 

vergonha, frustração ou por falhas de tentativas de tratamento subprofissionalizado, apenas uma 

pequena parcela das mulheres tem a iniciativa de falar sobre seus problemas sexuais (LARA et al., 

2008).  

As teorias mais recentes acerca da resposta sexual feminina afirmam que nos 

relacionamentos mais estáveis e duradouros, o desejo sexual feminino é estimulado pelo 

comprometimento e cumplicidade entre os parceiros, tolerância, afetividade, aproximação 

emocional do casal, que também reforçariam a fase de excitação da resposta sexual feminina, 

permitindo, dessa forma, que o desejo se mantenha ativo. A intimidade é uma fonte reforçadora do 

desejo sexual na mulher e o estímulo é essencial (BASSON, 2000). 

Vários fatores contribuem para a relevância dos transtornos da sexualidade feminina: as 

mudanças nas expectativas sexuais das mulheres, mais liberação sexual feminina atestada nos dias 

atuais e informações constantemente veiculadas pela mídia sobre o tema. Progressivos avanços na 

indústria farmacêutica, a crescente sensibilidade de alguns profissionais de saúde quanto à 

sexualidade feminina e, sobretudo, a alta prevalência das disfunções sexuais femininas no mundo 

compreendem importantes fatores que concorrem para a importância do tema (FERREIRA, 

SOUZA E ARDISSON, 2007). 

 

3.3. INSTRUMENTO FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX 

 

Ao contrário da excitação sexual masculina, que é relativamente fácil de avaliar, a excitação 

sexual feminina tende a ser negligenciada durante o diagnóstico por profissionais de saúde. Isso 

porque é difícil caracterizar as dimensões da excitação feminina, por constituir um transtorno de 

excitação. Sem um instrumento validado que demonstre a confiabilidade e validade, as pesquisas 

envolvendo a sexualidade feminina vão continuar em desvantagem em relação à sexualidade 

masculina (PACAGNELLA, MARTINEZ E VIEIRA, 2009). Por isso, Rosen et al (2000), 

desenvolveram e validaram, nos Estados Unidos, o Female Sexual Function Index (FSFI) que foi 

um instrumento projetado para ser aplicado em estudos epidemiológicos que respeite a natureza 

multidimensional da função sexual feminina. 

 Segundo Rosen et al. (2000), problemas que afetem um domínio da resposta sexual humana 

podem interagir com outras desordens de forma complexa resultando potencial viés na 

categorização das disfunções sexuais.  No Brasil, esse instrumento foi o mais recente a ser validado 
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por diversos autores (MESTOR, DEROGATIS, 2002; WIEGEL, MESTON, ROSEN, 2005; 

HENTSCHEL et al, 2007; THIEL et al, 2008) para avaliar a resposta sexual feminina no Brasil.  

O desenvolvimento desse instrumento ocorreu seguindo duas fases, para que então fosse 

compilado em 19 perguntas dentro de seis domínios. 

Na fase inicial, segundo Rosen et al (2000), a ênfase foi colocada na seleção de itens 

relacionados com Transtorno da Excitação Sexual Feminina (TESF), embora os domínios de desejo, 

dor, orgasmo e satisfação também fossem abordados. É importante ressaltar que, o transtorno da 

excitação sexual feminina é a incapacidade persistente ou recorrente de adquirir ou manter uma 

resposta de excitação sexual adequada de lubrificação-turgescência até a consumação da atividade 

sexual. É importante salientar o ajuste do casal com o diálogo e, o uso de carícias, orientar sobre o 

uso de óleo vaginal e sobre a posição mais adequada na relação sexual. Os exercícios de 

reabilitação do assoalho pélvico são utilizados objetivando a melhora da vascularização 

(JUNQUEIRA et al, 2005; MENDONÇA, AMARAL, 2011). Isso porque os músculos do assoalho 

pélvico possui função sexual, contribuindo na sensibilidade proprioceptiva que auxilia o prazer 

sexual. Se a musculatura do assoalho pélvico estiver hipertrofiada, o canal vaginal ficará mais 

estreito e, conseqüentemente, haverá um maior atrito contra o pênis durante a relação sexual e uma 

maior aproximação do clitóris, proporcionando maior prazer (SILVA e SILVA, 2003; BRADY e 

HALL, 2001).  

 A partir disso, um grupo de especialistas contribuiu para a formação do questionário, 

inicialmente constituído de 30 perguntas. A intenção desta fase inicial foi cumprir os critérios 

psicométricos básicos, ou seja, para ser um instrumento claro e compreensível, fornecendo opções 

de respostas abrangentes, sendo relativamente simples de administrar e assinalar, com 

imparcialidade em relação à idade, etnia, educação ou nível socioeconômico (ROSEN et al, 2000).  

As perguntas foram desenvolvidas para se adequarem a diferentes amostras, incluindo 

heterossexuais e homossexuais.  O questionário construído a partir deste processo foi aplicado a 

uma amostra de 30 mulheres. Os dados deste estudo de validação inicial indicou que a maioria das 

perguntas obtiveram respostas, embora algumas foi necessário reformulações para adquirir clareza, 

de modo que essas modificações foram realizadas pelos especialistas (ROSEN et al, 2000). 

Na segunda fase, avaliou-se a confiabilidade e a validade de construto do instrumento. O 

questionário até então possuía 29 questões resultante da fase inicial. Nesta fase foi aplicado a 259 

indivíduos voluntários de centros de estudo americanos (UMDNJ - Robert Wood Johnson Medical 

School, Piscataway, NJ; U. Tennessee, Memphis, TN; U. Washington, Seattle, WA; U. Texas, 

Austin, TX; Columbia U. School of Medicine, New York, NY) (ROSEN et al, 2000).  

A amostra foi dividida em grupo caso quando preenchiam os critérios para o diagnóstico 

clínico do Transtorno de Excitação Sexual Feminino, enquanto o grupo controle não relatou 
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problemas com a excitação, desejo ou orgasmo. Ambos os grupos eram sexualmente ativos com 

relação heterossexual estável. Os grupos abrangeram faixas etárias de 21 a 70 anos, atingindo um 

dos objetivos do estudo que era alcançar uma ampla gama de idades. O objetivo da segunda fase foi 

examinar o FSFI quanto a validação de construto e a confiabilidade (consistência interna e 

confiabilidade teste-reteste) (ROSEN et al, 2000).  

O FSFI foi administrado duas vezes (visita 1 e visita 2), com intervalo de duas a quatro 

semanas, para avaliar a confiabilidade teste-reteste. Na primeira visita, os pacientes também 

responderam a um questionário sociodemográfico. Na primeira avaliação, foram analisados item a 

item do questionário para obter as propriedades psicométricas adequadas e com relevância clínica 

para o questionário final. A consistência interna dos itens dentro de cada domínio foi avaliada 

utilizando os alfa de Cronbach. A confiabilidade teste-reteste, o quociente de cada item de 

estabilidade das visitas 1 e 2 , foi determinada por meio da correlação de Pearson (ROSEN et al, 

2000).  

Apesar de todos os itens apresentarem satisfatoriedade quanto aos critérios estatísticos e 

clínicos, foi necessário minimizar as redundâncias e assim, criar um instrumento breve. Quatro 

questões relativas ao "sentimento de prazer" de calor e formigamento foram eliminados para evitar 

ambiguidade na definição desses termos. Uma pergunta sobre "satisfação sexual com o seu 

parceiro” já havia sido contemplada em outras questões da escala, sendo retirada, e por fim, foram 

excluídas cinco questões que abordavam a “angústia”, pois era necessária uma avaliação mais 

aprofundada para associá-la as atividades sexuais femininas. Todas as análises posteriores foram 

realizadas no questionário com 19 itens resultante deste processo de redução (ROSEN et al, 2000). 

Com base nos resultados de análise fatorial do questionário com 19 itens utilizando a 

amostra completa, os itens individuais foram atribuídos a cinco domínios da função sexual 

feminina: desejo / excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. O padrão de cargas fatoriais 

foi semelhante para o total da amostra e o grupo caso sozinho. O padrão era menos claro para o 

controle provar sozinho. Enquanto a solução estatística apoiou a formação de cinco domínios, 

avaliações clínicas sugeriram separar o domínio desejo e excitação. Portanto, o conjunto final de 

itens foi atribuído a uma medição de seis domínios ao instrumento: desejo, excitação, lubrificação, 

orgasmo, satisfação e dor (ROSEN et al, 2000). O FSFI já foi aplicado no Chile (BLUMEL et al, 

2004), Turquia (GUNGOR et al, 2014), EUA (WIEGEL et al 2005) e Brasil (HENTSCHEL et al 

2007, THIEL et al, 2008). 

De acordo com Thiel et al (2008), a confiabilidade (consistência interna) do FSFI já foi 

mensurada a partir do alfa de Cronbach (0,96) revelando a homogeneidade da escala; visto que o 

Alfa de Cronbach é o indicador mais frequente utilizado na análise da consistência interna, pois 
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reflete o grau de covariância dos itens do instrumento entre si, ou seja, quanto maior o valor de alfa, 

maior a variância do conjunto de itens e menor a variância específica de cada item, o que indica a 

coerência entre os itens de um instrumento. O Alfa de Cronbach pode assumir valores de zero a um, 

em uma escala progressiva de ajustes (ORIÁ, 2008).  

O FSFI também apresenta confiabilidade teste-reteste avaliada pelo coeficiente de 

correlação intraclasse resultando em valores idênticos (1,00) (THIEL et al, 2008). Isso significa que 

o FSFI é uma escala estável que tem a capacidade de medir o construto de forma consistente com o 

passar do tempo. Embora estes testes tenham sido realizados Thiel et al. (2008) sugerem que outros 

testes de validação sejam realizados envolvendo outros grupos e amostras maiores para verificar a 

validade do FSFI. 

Para Rosen et al (2000), o objetivo de construir o FSFI, foi facilitar as pesquisas envolvendo 

ensaios clínicos, com um instrumento  breve, válido e confiável que mensurasse a função sexual 

feminina, podendo ser facilmente aplicado às mulheres de uma ampla faixa etária, incluindo 

mulheres na pós-menopausa. 

Segundo Thiel et al (2008), o FSFI é um instrumento de fácil compreensão e aplicação, que 

varia de dez a 20 minutos. A proposta do instrumento é clara, seus componentes são específicos e 

permitem definir a população estudada. 

O FSFI é um questionário que pode ser autoaplicado, e que se propõe avaliar a resposta 

sexual feminina em seis domínios: desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, 

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

quatro semanas. Para cada questão existe um padrão de resposta cujas opções recebem pontuação 

de 0 a 5 de forma crescente em relação à presença da função questionada. Apenas nas questões 

sobre dor a pontuação é definida de forma invertida. Um escore total, que pode variar de 2 a 36, é 

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

um fator que homogeneíza a influência de cada domínio no escore total, quando a soma dos escores 

obtiver valor menor que 26,5, pode-se concluir que há disfunção sexual feminina (PACAGNELLA, 

MARTINEZ, VIEIRA, 2009).  
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3.4. CONHECENDO O CÂNCER DE MAMA E SEU IMPACTO NA SEXUALIDADE 

FEMININA. 

 

3.4.1. O SURGIMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 

 Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem tecidos e órgãos, podendo haver 

metástase para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores ou neoplasias malignas (BOFF E 

WISINTAINER, 2007). 

O câncer de mama é, provavelmente, uma das patologias mais temidas pelas mulheres, 

devido aos seus efeitos biopsicossociais, os quais afetam profunda e significativamente a vida da 

mulher. Além de ser o tipo de câncer com a maior incidência na população feminina é também o de 

maior mortalidade, convertendo-se em um problema real de saúde pública mundial (OLIVEIRA, 

2005). 

Mais recentemente, em 1990, o grupo liderado por Marie Claire King com bases em estudos 

de análise de segregação, chegou a detecção do gene denominado BRCA1 (Breast Cancer 1), 

localizado no cromossomo 17q12-21 (HALL et al, 1990). A pesquisadora verificou que mutações 

germinativas ocorridas nesse gene conferiam alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama, 

tal como síndrome de câncer de mama e ovários hereditários (SMOH). Um segundo gene, 

denominado BRCA2 (Bresat Cancer 2), mapeado por Wooster et al (1995), foi localizado no braço 

longo do cromossomo 13q12-q13 e associado a elevado risco para SMOH, além, de se relacionar ao 

surgimento de outros tumores (GUIMARÃES, 2008). 

 Em geral, mulheres portadoras de mutações germinativas no gene BRCA1 apresentam risco 

cumulativo de desenvolver câncer de mama de 51 a 95% aos 70 anos de idade. Relativamente ao 

gene BRCA2, o risco cumulativo aos 70 anos oscila entre os 33 e 95% para este tipo de câncer 

(NAROD e FOULKES, 2004; TURNER et al, 2004; BERMEJO-PEREZ et al, 2007).  

 A neoplasia mamária por ser uma doença multifatorial, é provocada por mutações nas 

células da mama, podendo ser adquirida no decorrer da vida e/ou por transmissão hereditária. O 

mais frequente é o chamado esporádico (não-hereditário) responsável por cerca de 90 a 95% dos 

casos. Assim, ao contrário do que se pensa, o câncer de mama hereditário representa a minoria dos 

casos (de 5% a 10%) (BOFF, WISINTAINER, 2007).  

Nas últimas décadas, destaca-se um aumento de cerca de dez vezes nas taxas de incidência 

deste tipo de neoplasia, que aparece como o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 

primeiro entre as mulheres. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima-se que cerca 
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de 1.050.000 casos novos de câncer de mama ocorram em todo o mundo. No Brasil, não tem sido 

diferente, pois, de acordo com informações processadas pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

para 2008, 49.400 casos novos foram registrados; ou seja, há uma taxa bruta de incidência de 49,4 

casos para cada 100.000 mulheres, permanecendo estável em relação ao ano anterior (BRASIL, 

2006).  

Os fatores de risco para o câncer de mama estão classificados em muito elevados (mãe ou 

irmã com câncer de mama na pré-menopausa), mediamente elevados (mãe ou irmã com câncer de 

mama na pós-menopausa e nuliparidade) e pouco elevados (menarca precoce, menopausa tardia, 

primeira gestação de termo depois de 34 anos, obesidade, sedentarismo, ingestão alcoólica 

excessiva e terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos) (MOURA, 2010). 

O risco de ter câncer de mama aumenta conforme as mulheres envelhecem. No Canadá, por 

exemplo, o risco padrão de uma mulher ter câncer de mama, nos próximos dez anos, aos 30 anos de 

idade é de 0,4%, enquanto aos 40 anos é de 1,3%, aos 50 anos de 2,3% e aos 70 anos de 3,1%. O 

risco durante toda uma vida é de 11,1%. Os diferentes fatores de risco contribuem para aumentar os 

diferentes percentuais de risco em cada faixa etária. Cabe ressaltar que a taxa de incidência do 

câncer de mama no Canadá é bem maior que a taxa do Brasil e, portanto, a população brasileira 

possui riscos menores do que os acima apresentados. No mundo, mais de 70% dos casos de câncer 

de mama ocorrem após os 50 anos de idade (INCA, 2011). 

Segundo o relatório do World Cancer Research Fund e do American Institute for Cancer 

Research, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados por meio da alimentação 

e nutrição adequadas, atividade física regular e manutenção do peso ideal. Em outubro de 2010, o 

INCA lançou suas recomendações para reduzir a mortalidade por câncer de mama no Brasil, 

destacando a importância da amamentação, da prática de atividades físicas e do controle do peso, e 

da ingesta de álcool, como formas de prevenir o câncer de mama. A redução da indicação de 

reposição hormonal na menopausa nos Estados Unidos, na década de 2000, acompanhou-se de uma 

redução importante na incidência desse câncer nas mulheres com mais de 50 anos (INCA, 2011). 

O câncer de mama tem origem em uma única célula que desobedece ao código genético e 

passa a se multiplicar progressivamente, a invadir tecidos vizinhos, vasos linfáticos e venosos e a se 

instalar em órgãos distantes, a começar usualmente pelos gânglios linfáticos axilares. Entende-se 

por diagnóstico precoce, a detecção de lesão maligna desacompanhada de envolvimento de gânglios 

linfáticos da axila (BOFF, WISINTAINER, 2007). 

Ao final da década de 1960, alguns países começaram a estudar o papel da mamografia 

como exame de rastreamento do câncer de mama. Como esses estudos implicavam em seguimento 

longo (10 a 15 anos), os primeiros resultados começaram a aparecer em meados da década de 1980. 

Esses estudos apontavam que a mortalidade por câncer de mama na população feminina entre 50 e 



35 

 

 

69 anos pode ser reduzida em até 35%, caso as mulheres sejam submetidas à mamografia bienal e 

as mulheres com lesões suspeitas sejam encaminhadas para investigação diagnóstica e tratamento, 

se necessário (INCA, 2011). 

Em alguns casos, dependendo da velocidade da multiplicação celular, a mamografia pode 

detectar o câncer de mama de três a cinco anos antes que se torne clinicamente manifesto, sendo 

assim chamada de detecção do carcinoma ductal in situ. É importante ressaltar que ao haver o 

diagnóstico precoce e tratamento adequado imediato as chances de cura desta neoplasia alcança 

95% (BOFF, WISINTAINER, 2007). 

O Brasil vem desenvolvendo ações coordenadas e sistemáticas para controle do câncer de 

mama desde 2000. Para tanto, o governo federal apoia os governos estaduais e municipais nas ações 

de prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos. Desde 2004, com a publicação 

das diretrizes nacionais para o rastreamento do câncer de mama como parte do “Documento de 

Consenso”, o rastreamento mamográfico é priorizado na faixa etária de 50 a 69 anos. A decisão de 

priorizar o rastreamento mamográfico nessa faixa etária tem relação com o balanço entre benefícios 

e malefícios relacionados à realização das mamografias. Entende-se por benefícios identificar o 

câncer em um estágio bem precoce e com isso diminuir a morbidade pelo tratamento e reduzir as 

chances da população submetida à mamografia morrer de câncer de mama (INCA, 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde, a detecção precoce por meio do Exame Clínico das Mamas 

(ECM), realizado pelo profissional de saúde devidamente treinado, juntamente com a mamografia é 

o ideal para o diagnóstico correto da doença, contudo isso não exclui a importância de estimular o 

autoexame das mamas durante as ações de educação em saúde, a fim de que a mulher possa 

conhecer o seu corpo, e realizar periodicamente o exame das mamas (INCA, 2012). 

Estudos mostram que uma em cada 15 mulheres irá apresentar algum tipo de problema nas 

mamas durante a vida, não sendo necessariamente carcinoma de mama; 10% das mulheres 

apresentam as chamadas lesões benignas da mama. No Brasil, apenas 3,4% dos casos são 

detectados na fase inicial, enquanto 60% são diagnosticados em casos avançados, quando a doença 

já se tornou incurável (KLIGERMAN, 2002; JUNQUEIRA, FONSECA, 2003). 

Com isso, é importante ressaltar que atrasos no diagnóstico e no início do tratamento desta 

neoplasia aumentam a ansiedade sentida pelas mulheres e podem impedir tratamentos curativos, 

reduzindo as taxas de sobrevivência. Alguns estudos evidenciam que um atraso de mais de três 

meses entre o início dos sintomas e o tratamento está associado com menores taxas de sobrevida 

(MONTELLA et al, 2001; ROSA, 2013). 

De acordo com as recomendações do Instituto Nacional do Câncer (INCA) é ideal que o 

tratamento inicial ocorra em até três meses a partir do surgimento dos sinais e sintomas da doença e 
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que o tratamento adjuvante com quimioterapia e hormonioterapia inicie em até 60 dias após a 

cirurgia, e a adjuvância com radioterapia, em até 120 dias após a cirurgia (INCA, 2012). 

 Um dos métodos mais utilizados para o tratamento deste tipo de câncer é a mastectomia, que 

consiste na amputação de toda a glândula, inclusive na aréola e do mamilo, através de uma incisão 

horizontal. Geralmente, é acompanhada da remoção de todos os gânglios axilares, sendo conhecida 

por mastectomia radical modificada (BOFF, WISINTAINER, 2007). 

 Essa intervenção cirúrgica compreende uma técnica mutiladora que pode causar impacto 

psicológico na percepção da sexualidade, imagem pessoal e autoestima, de maneira muito mais 

significativa que qualquer outro câncer. A resposta à mutilação é individual e pode estar relacionada 

a fatores como idade, autoadmiração, estado emocional e situação socioeconômica. Como em 

qualquer mutilação, a mastectomia requer, além dos cuidados próprios da cirurgia, apoio emocional, 

objetivando melhor compreensão, interação, adaptação e aceitação da autoimagem (PERLINI, 

BERVIAN, 2006). 

Entre as técnicas que avançaram no tratamento do câncer de mama no Século XX, foi a 

biópsia do linfonodo sentinela, pouco agressiva, com alta acuracidade para avaliação dos gânglios 

axilares. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo para o qual drenagem linfática e metástase 

acontecem. Consiste em um procedimento que ocorre antes da cirurgia, injetando um contraste ao 

redor do tumor que permitirá a localização desse linfonodo por meio da drenagem da mama na 

axila, definindo, assim, a conduta médica em realizar ou não o esvaziamento axilar (BOFF, 

WISINTAINER, 2007). 

As técnicas cirúrgicas conservadoras, também, apresentaram aprimoramento, este tipo de 

procedimento consiste na conservação da pele, uma vez que proporciona notável melhora nos 

resultados estéticos, sem prejuízo da radicalidade oncológica. Essa proposta baseia-se no fato de 

que o risco de recidiva do câncer na pele preservada é muito baixa. Como mostra estudo realizado 

por Gage et al (1998), que envolveu 1.624 pacientes com seguimento médio de 137 meses, 

constatando que a recidiva na pele preservada ocorreu somente em 18 delas (1,1%). Como técnicas 

conservadoras podemos citar além da quadrantectomia clássica, a tumorectomia, também, 

conhecida por lumpectomia, que consiste na extirpação do tumor primário com margem de 

segurança de 1 centímetro (GUIMARÃES, 2008). 

Nessa fase do pós-operatório, a enfermagem deve iniciar as atividades de promoção e 

recuperação da saúde, orientando-a com os cuidados necessários com a mama operada, como 

também oferecendo conforto psicológico para essa mulher enfrentar todas as etapas do tratamento 

(FERNANDES, 2013). 

Como tratamento sistêmico para esta neoplasia, podemos incluir a quimioterapia, que tem 

como principais agentes quimioterápicos, a ciclo-fosfamida, o metotrexate, o 5-fluoracil e a 
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doxorrubicina. Como também, o tratamento de hormonioterapia, que é aplicado em mulheres cujos 

tumores expressam receptores hormonais (RHs) (estrógeno e progesterona), somente com doença 

óssea ou em partes moles ou com doença visceral limitada e assintomática, sendo um tratamento 

com duração de até 5 anos (GUIMARÃES, 2008).  

A radioterapia também é amplamente utilizada no pós-operatório de mulheres com câncer de 

mama, para reduzir o risco de recorrência locorregional e/ou volume tumoral em casos avançados 

(FORMENTI, DEMARIA, 2008). 

É importante ressaltar que os aspectos psicológicos interferem em várias etapas do 

tratamento do câncer de mama. Naturalmente, pacientes que enfrentam melhor a doença, que não 

fogem, que aderem aos tratamentos têm maior chance de evoluir satisfatoriamente (BOFF, 

WISINTAINER, 2007). Com isso, o papel do enfermeiro nesse período de adaptações é essencial, 

visto que os obstáculos podem ser vencidos com menos dificuldades quando acompanhados de 

apoio de profissionais qualificados. 

 

3.4.2. SEXUALIDADE DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA. 

 

O diagnóstico do câncer de mama, assim como todo percurso da doença, é permeado por 

muitas inquietações relacionadas à morte, as mutilações e à dor, constituindo o período marcado por 

angústias, ansiedade e sofrimento (VENÂNCIO, 2004). 

O tratamento se dá, principalmente, através da mastectomia e quimioterapia, e cerca de 50% 

das mulheres sobreviverão pelo menos 15 anos. Sobreviver a esse acontecimento significa ajustar-

se a nova condição, permeada por sequelas de âmbito físico e psicossocial, com repercussões 

negativas na sexualidade e na função sexual (FERREIRA et al, 2013). 

Mastectomizada, a mulher experimenta o sentimento de ser uma pessoa incompleta, 

marginalizada. Nesse momento, os acontecimentos ao longo da sua vida influenciam positiva ou 

negativamente na aceitação da nova imagem. A mama feminina representa todo um simbolismo e 

todo um conceito que a mulher faz de si mesma. Ela é a comprovação da feminilidade, da 

sexualidade. Sua perda, portanto, é algo devastador, uma castração (ARAÚJO, FERNANDES, 

2008). 

Com isso, a consequência mais grave deste tipo de câncer é a realidade do diagnóstico e a 

mastectomia, pois abrange o aspecto íntimo, feminino e emocional da mulher, aliados ao 

desconhecimento da doença, que em sua maioria a associam a morte. O câncer de mama pode afetar 

mulheres de todas as faixas etárias; no entanto, a maior prevalência é a partir dos 50 anos. Nesta 

fase, a mulher geralmente procura menos o serviço de saúde, por não estar mais no período 

reprodutivo e se considerar menos vulnerável (MOURA et al, 2010). 
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A mama, símbolo de feminilidade, exerce importante papel no exercício da sexualidade 

sendo, não só uma glândula associada à reprodução, mas também órgão de atração. Danos estéticos 

podem levar a distúrbios como ansiedade e depressão, para minimizar esses agravos pode-se indicar 

a reconstrução mamária, imediata ou tardia. A reconstrução imediata após a mastectomia tem, como 

benefício, o menor impacto emocional causado pela perda da mesma, bem como a diminuição de 

riscos e custos, uma vez que a paciente se submete a um único ato cirúrgico. Além disso, a 

reconstrução imediata propicia melhor qualidade de vida, principalmente nos aspectos relacionados 

à autoestima, ao medo da morte, à reeducação do esquema corporal e à recuperação da sexualidade 

(BOFF, WISINTAINER, 2007). 

O adoecimento pelo câncer de mama e seu tratamento geram consequências que podem ser 

temporárias ou permanentes na vida da mulher. A cirurgia mamária seja conservadora ou não, 

mesmo acompanhada da reconstrução mamária pode ser vivenciada de modo traumático pela 

mulher, dependendo da importância que ela dá à imagem corporal (SANTOS, 2011). Além disso, a 

funcionalidade do membro superior pode ficar comprometida com o linfedema de braço que surge 

após a dissecação dos linfonodos axilares. Ainda para o mesmo autor, o aspecto a ser considerado é 

a mudança da sensação tátil do seio após sua reconstrução. Compreende-se que há outros aspectos 

que podem comprometer a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama, como a 

quimioterapia, radioterapia, que na maioria das vezes tem efeitos colaterais desagradáveis 

(SANTOS, 2012).  

Em função da significativa prevalência desta neoplasia, seja no cenário mundial ou 

brasileiro, destaca-se a necessidade de compreender quem são essas mulheres e como a doença as 

afeta, na tentativa de propor intervenções que melhorem sua qualidade de vida (QV). Um dos 

importantes aspectos da QV é a sexualidade, que pode ficar comprometida pela doença ou por seu 

tratamento (BARTON-BURKE, GUSTASON, 2007). Vários estudos mostram a importância da 

vida sexual e dos aspectos emocionais na qualidade de vida da mulher com câncer de mama, 

principalmente em sua resiliência e sobrevivência (VIEIRA et al, 2013; BIGLIA et al, 2010). Além 

disso, a incidência desta neoplasia mamária em mulheres mais jovens traz a preocupação com a 

saúde reprodutiva e a maternidade, que deve ser pensada e planejada antes do tratamento, pois este 

pode provocar menopausa precoce e infertilidade (LETOURNEAU et al, 2012; HILL et al, 2012). 

 Há relatos na literatura de interrupção da vida sexual por pelo menos um ano, com a 

avaliação de que mesmo cinco anos após a cirurgia a vida sexual não volta a ser a mesma (BIGLIA 

et al, 2010). Entretanto, segundo Vieira et al (2013), foi observado que metade das mulheres 

retornou à atividade sexual dentro de seis meses após o diagnóstico. Cerca de metade dessas 

mulheres apresentaram vida sexual ativa, com o número médio de seis relações sexuais mensais. 
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Em estudo realizado com 210 mulheres marroquinas a respeito da Disfunção Sexual 

Feminina (DSF) em mulheres com câncer de mama observou-se que 100% dessas mulheres nunca 

haviam conversado com o seu médico sobre este assunto. E que 84% das participantes do estudo 

continuaram com atividade sexual após o tratamento, havendo um aumento da incidência de 

problemas de funcionamento sexual que resultou numa ligeira diminuição da qualidade da vida 

sexual. As principais queixas foram: dispareunia (65%) seguido por dificuldades de lubrificação 

(54%) e ausência ou redução do desejo sexual (48% e 64%, respectivamente), enquanto que, 37% 

tinham falta de satisfação. Em 90% das mulheres foram observadas disfunções sexuais após a 

quimioterapia, 9% após a cirurgia, e 3% após a radioterapia, nenhum dos indivíduos indicaram o 

aparecimento de disfunções que têm sido associados à terapia hormonal. Sendo importante destacar 

que 100% das mulheres envolvidas nesse estudo relataram não ter recebido informações suficientes 

sobre como a doença e tratamento (incluindo cirurgia) poderiam afetar sua vida sexual (SBITTI et 

al, 2011). 

É importante ressaltar que todos os tipos de tratamento para o câncer de mama causam 

alterações psicológicas ou físicas que afetam diretamente a sexualidade feminina e interferem em 

muitos domínios da função sexual. Podendo citar, as mulheres em hormonioterapia que referem 

disfunção sexual e aversão ao sexo, bem como dificuldade de atingir orgasmo, com piora 

progressiva ao longo do tratamento, porém com remissão dos sintomas após a conclusão. Como 

também, o ressecamento severo da vagina associado à menopausa precoce induzida pelo tratamento 

podendo produzir dor à relação sexual (BARTON-BURKE, GUSTASON, 2007). 

A atuação do enfermeiro oncológico torna-se indispensável na qualidade de vida dessas 

mulheres, pois ele está presente ativamente em todo o processo, uma vez que atua na prevenção da 

doença, no diagnóstico e no decorrer de todo o tratamento, que geralmente é prolongado e 

debilitante. É de suma importância, que o enfermeiro oncológico esteja atualizado e em constante 

aperfeiçoamento, para que possa acompanhar o desenvolvimento de sua área de atuação e treinar e 

orientar a equipe de enfermagem, pois são os profissionais que permanecem mais tempo em contato 

com o paciente durante vários e prolongados períodos de internações e tratamentos (GUIMARÃES, 

2008). 

Diante do proposto, ainda percebe-se que muitas vezes o emocional feminino é pouco 

considerado, inclusive pelos próprios profissionais de saúde, que ressaltam mais os aspectos físicos 

e biológicos da mulher, porque são mais visíveis. Entretanto, corpo e mente se comungam, em um 

processo único e indivisível. Com base nesta vertente, ocorre maior desintegração na vida da 

mulher e seus familiares, o que provavelmente acarretará mudanças significativas em seu estilo de 

vida, incluindo seu estímulo sexual (MOURA et al, 2010). 
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Para o enfermeiro, a oncologia representa um desafio a mais, pois além dos cuidados 

referentes à prática profissional, ele tem papel fundamental no que diz respeito aos aspectos 

emocionais e psicológicos do paciente e família. Após o diagnóstico, ambos podem vivenciar 

diferentes fases durante o tratamento: negação, revolta, aceitação, depressão e o profissional de 

enfermagem está presente em muitas delas. Além da experiência técnica é importante para o 

enfermeiro oncológico saber lidar com aspectos difíceis, como morte e perda de ente querido. Trata-

se de fases muito importantes na vida, e a atuação e postura do profissional da saúde podem fazer a 

diferença (GUIMARÃES, 2008). 

Contudo, a assistência à mulher com câncer de mama, deve ser voltada para a melhoria da 

qualidade de vida em toda a sua amplitude. Sendo assim, o período de adaptação com a doença 

ocorrerá em todas as vertentes, geradas pelo apoio profissional e familiar, dando ênfase aos 

sentimentos, as angústias, as dúvidas e as dificuldades destas mulheres (MOURA et al, 2010).  

 

3.5. ESTADO DA ARTE DO OBJETO EM ESTUDO 

 

 É importante salientar a necessidade dos profissionais de saúde na atenção direcionada a 

melhoria na qualidade de vida das mulheres que vivenciam o câncer de mama, buscando minimizar 

os traumas causados por essa neoplasia, dentre eles pode-se citar as disfunções sexuais que afetam 

diretamente a qualidade sexual dessas mulheres. Com isso, apresentar-se-á por meio de uma revisão 

integrativa da literatura as evidências nacionais e internacionais acerca das disfunções sexuais 

evidenciadas em mulheres mastectomizadas.  

Explorar esse campo do conhecimento contribuiu para aprimorar o objeto de estudo da 

presente dissertação, pois forneceu suporte teórico e metodológico para a elaboração dessa 

pesquisa. 

A revisão integrativa da literatura é um método que possibilita incluir múltiplos estudos de 

uma área particular, oferecendo potencial para construir conhecimentos de enfermagem e produzir o 

saber de modo uniforme e fundamentado para uma prática clínica de qualidade, o que 

consequentemente fornece subsídios para a melhoria da assistência à saúde (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). 

Neste estudo optou-se por percorrer as seguintes etapas: estabelecimento da hipótese e 

objetivos da revisão integrativa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos 

(seleção da amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise 

dos resultados; discussão e apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na apresentação 

da revisão (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  
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Para realização desta revisão, foram adotados os passos descritos por Whittemore e Knafl, a 

saber: identificação da questão da pesquisa, busca da literatura, avaliação dos dados, análise dos 

dados e apresentação dos resultados. Como forma de nortear o percurso metodológico, formulou-se 

a seguinte questão: Qual o impacto do CA de mama sobre a função sexual feminina? 

Os critérios de inclusão para estabelecer a amostra foram: a publicação possuir como 

temática: a disfunção sexual e o câncer de mama; ser classificado como artigo original e estar 

divulgado em inglês, espanhol ou português.  Foram excluídas cartas ao editor, dissertações, teses, 

trabalhos apresentados em congressos, revisões, publicações duplicadas, bem como estudos que não 

abordassem a temática relevante ao objetivo da revisão. 

Os descritores controlados foram pesquisados nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) 

“Disfunção Sexual Fisiológica” e “Neoplasias da Mama” e as do Medical Subject Headings 

(MeSH) “Sexual Dysfunction Physiological” e “Breast Neoplasms”, ocorrendo a busca em março e 

abril de 2013, concomitantemente, nas bases de dados  Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Scopus, PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Cochrane. Realizaram todas as combinações pertinentes entre os 

descritores em cada base de dados sem delimitação de período (QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 – Seleção dos artigos encontrados nas bases de dados Scopus, CINAHL, LILACS, 

Cochrane e PubMed após avaliação dos critérios. Fortaleza, CE, 2013. 

Fonte: Castelo, 2014 

 

Cruzamentos 

SCOPUS CINAHL LILACS COCHRANE PUBMED  

Sexual 

Dysfunction 
Physiological/

Breast 

Neoplasms 

Sexual 

Dysfunction 
Physiological/

Breast 

Neoplasms 

Disfunção 

Sexual 
Fisiológica/Ne

oplasias da 

Mama 

Sexual 

Dysfunction 
Physiological/

Breast 

Neoplasms 

Sexual 

Dysfunction 
Physiological/B

reast Neoplasms 

Total 

Produção 

encontrada 

105 03 01 02 73 184 

Exclusão por 

resumo 

26 01 00 00 38 65 

Exclusão por 
idioma 

00 00 00 00 03 03 

Exclusão por 

repetição 

67 01 00 02 00 70 

Revisões 04 00 00 00 13 17 

Carta ao 

editor 

  

01 00 00 00 01 01 

Teses 00 00 00 00 00 00 

Não aborda a 

temática 

do estudo 

 

05 01 01 00 10 22 

Total 02 00 00 00 08 10 
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Os estudos selecionados foram analisados e sintetizados segundo algumas características, 

tais como: identificação do estudo, objetivos, metodologia, resultados obtidos e conclusão. Na 

análise e posterior síntese dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado um 

quadro sinóptico especialmente construído para esse fim, que contemplou os seguintes aspectos 

considerados pertinentes: ano da pesquisa; nome dos autores; tipo de estudo; principais resultados; 

recomendações/conclusões. 

Um fator que contribuiu para exclusão de muitos artigos, já que a produção total encontrada 

foi de 184 artigos, foi o fato de na etapa de busca a utilização do termo neoplasias da mama trazer 

vários artigos que continham esse descritor, no entanto, a leitura na íntegra revelou que na maioria 

dos casos a abordagem do texto estava relacionada aos protocolos dos ciclos de quimioterapias, 

deixando, assim de focar também na disfunção sexual. 

A fim de conseguir mais precisão nos resultados obtidos, a busca de literatura foi realizada 

de forma independente por dois avaliadores, que utilizaram as mesmas bases de dados e termos. Ao 

fim das buscas, não houve discordâncias, não havendo necessidade de um terceiro avaliador. Após a 

seleção dos artigos, realizada pelo acesso on-line e, utilizando os quatro critérios de inclusão, a 

amostra final desta revisão integrativa foi constituída de 10 artigos. 

Por meio da análise dos 10 artigos selecionados, verificou-se que 80% dos estudos foram 

encontrados na base de dados Pubmed, logo, devido à maioria dos artigos estarem incluídos nessa 

base de dados o idioma inglês também foi predominante. Quanto ao período de publicação, 

observa-se que prevaleceram as publicações ocorridas no ano de 2011 (40%), seguidas do ano 2008 

(20%). No tocante a origem das publicações, predominaram os estudos internacionais. Isso 

demonstra o quanto esse tema tem influência a nível mundial, como também, torna-se uma temática 

importante a ser explorada em âmbito nacional. 

 No que se refere ao desenho dos estudos, todos foram estudos quantitativos. A análise do 

desenho é primordial, tendo em vista que esta permite observar a ótica pela qual o problema foi 

analisado. Quanto ao local de realização dos estudos, 90% foram trabalhos desenvolvidos nos 

serviços de saúde (primário, secundário e terciário), e apenas um dos artigos foi desenvolvido em 

outro local (conferência contra o câncer de mama). Quanto às limitações expostas nos estudos, 

apenas 30% das pesquisas não relataram se houve ou não algum tipo de obstáculos, as demais 

(70%) descreveram no decorrer da pesquisa quais as barreiras encontradas, dentre elas, as reduzidas 

amostras, podendo elucidar o seguinte questionamento, será que esse tema pode ser considerado um 

tabu para as participantes dos estudos? 

No Quadro 2 pode-se perceber os estudos que apresentaram as principais queixas citadas nas 

mulheres sobreviventes do câncer de mama que geram disfunções sexuais. 
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QUARDO 2- Estudos sobre câncer de mama e disfunção sexual, segundo autores, periódico, ano de 

publicação, tipo de estudo, período da amostra, resultados, conclusões e limitações.Considerando 

queixas principais nos domínios da FSFI. Fortaleza, 2013. 
Autores 

Ano 

Periódico, 

ano 

Período da 

amostra  

Resultados Conclusões Limitações  

Barni, S 

Mondin, R 

Annals of 

Oncology, 

1997 

Pelo menos 12 

meses após a 

cirurgia 

As queixas mais 

relata diminuição 

do desejo sexual 

(64%), seguido de 

lubrificação 
(42%). 

 

Conclui-se que o 

tratamento para o CA de 

mama interfere na 

qualidade sexual. 

A amostra pode 

ser considerada 

muito reduzida e 

não representativa 

o 

suficiente para 
permitir que os 

dados sejam 

generalizados 

para uma 

população maior. 

Broeckel, JA 

et al 

Breast 

Cancer 

Research 

and 

Treatment, 

2002 

Diagnóstico 

para o câncer 

de mama a 

mais de 5 

anos. 

A longo prazo, 

sobreviventes de 

câncer de mama 

relataram pior 

funcionamento 

sexual (P ≤ 0,01),  

dificuldade em 

atingir o orgasmo 
e lubrificação. 

O funcionamento sexual 

mostra-se prejudicado 

em 

sobreviventes do câncer 

de mama, mesmo que 

diagnosticado a mais de 

5 anos. 

 

 

 

 

- 

Herbenick, D 

et al 

Cancer 

Nursing, 

2008. 

Possuíam 

menos de 50 

anos no 

momento do 

diagnóstico. 

a queixa mais 

relatada que 

afetava a função 

sexual foi a secura 

vaginal causada 

pelos efeitos da 

quimioterapia 

Jovens mulheres 

sobreviventes de câncer 

de mama pode 

experimentar uma gama 

de problemas de função 

sexual e de 

relacionamento, e muitas 

podem se interessar pelo 

uso de produtos do realce 

sexual. 

Amostra recrutada 

por meio de 

método de 

amostragem de 

conveniência 

Jun, EJ 

et al 

Cancer 

Nursing, 
2011. 

Mulheres 

entre 1 a 5 
anos pós 

cirurgia. 

Dois terços das 

mulheres 
afirmaram 

desconforto 

durante a relação 

sexual. 

Os resultados revelaram 

que o programa de 
reformulação sexual foi 

eficaz em aumentar a 

satisfação sexual, 

reduzindo as disfunções 

sexuais. 

Os maridos não 

foram envolvidos 
como parte do 

programa de 

reformulação 

sexual, e assim, 

pode não ter tido 

um forte impacto 

sobre a intimidade 

conjugal. 

Sbitti, Y  

et al. 

Bio 

Medical 

Central, 

2011. 

Mulheres com 

história de 

câncer de 

mama e 
sexualmente 

ativa. 

90% das 

disfunções foram 

observados após a 

quimioterapia, e 
9% após a 

cirurgia. 

 

O câncer de mama e seu 

tratamento podem 

resultar em grandes 

dificuldades com o 
funcionamento sexual 

interferindo na qualidade 

de vida. 

 

 

 

 
- 

Cavalheiro,  

et al 

BMC 

Women's 

Health 

2012 

Mulheres no 

primeiro mês 

após o 

diagnóstico e 

um mês após o 

primeiro ciclo 

de 

quimioterapia 

A redução nos 

escores FSFI foi 

evidente após a 

conclusão de um 

ciclo de 

quimioterapia 

primária (46,7%) 

a função sexual feminina 

diminui 

significativamente  

tanto no diagnóstico de 

câncer de mama e após a 

administração de 

quimioterapia sistêmica. 

 

 

 

- 

Fonte: Castelo, 2014 
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Em estudo com 50 mulheres mastectomizadas há pelos 12 meses, apenas dois indivíduos 

não apresentaram disfunção sexual (4%). A maioria das disfunções sexuais foram os ausência ou 

diminuição do desejo sexual (48% e 64%, respectivamente), dificuldade na lubrificação (42%) e 

dispareunia (38%). Cerca de um terço afirmaram ter orgasmo inibido (32%), falta de interesse no 

parceiro (30%), a brevidade de coito (26%) e vaginismo (18%) (BARNI, 1997). 

Ao analisar a disfunção sexual em mulheres com pelo menos 5 anos de cirurgia, observou-se 

que 28% relataram dificuldade em excitar-se durante o ato sexual devido a secura vaginal, seguido 

de 22% que relataram dificuldade em apresentar satisfação sexual e desejo (BROECKEL et al, 

2002). Isso demonstra que mesmo após o término dos tratamentos, a mulher pode estar com 

alterações na qualidade de sua função sexual. 

Em estudo realizado com mulheres sobreviventes do CA de mama, ao avaliar a função 

sexual, a queixa mais citada foi a dispareunia (66,6%), isso porque a secura vaginal associada aos 

efeitos da menopausa geram desconforto durante o ato sexual (JUN et al, 2011). 

Em estudo analisado, observou-se que dentre os sintomas relatados por 115 mulheres com 

menos de 50 anos no período do diagnóstico, a queixa mais relatada que afetava a função sexual foi 

a secura vaginal causada pelos efeitos da quimioterapia (HERBENICK, 2008). Os resultados deste 

mesmo estudo indicam que as jovens mulheres sobreviventes de câncer de mama pode 

experimentar uma gama de problemas de função sexual e de relacionamento, e muitas podem estar 

interessadas em aconselhamentos profissionais que minimizem os problemas sexuais ou melhorem 

a sua qualidade sexual (HERBENICK, 2008). Com isso, pode-se ressaltar a importância da 

educação em saúde oferecida a essas mulheres, principalmente, porque elas possuem um leque de 

preocupações acerca das interferências que essa doença pode ocasionar na qualidade de vida sexual. 

Em estudo realizado para avaliar a função sexual feminina, foi aplicado o FSFI em dois 

grupos de mulheres, o primeiro correspondia as mulheres com recente diagnóstico para CA de 

mama e o segundo as mulheres exposta aos quimioterápicos, observou-se que os escores do FSFI 

reduziram em 46,7% no grupo exposto a quimioterápicos, apresentando queixas nos domínios da 

satisfação e da dor (CAVALHEIROS et al, 2012). 

Ficou evidente entre os estudos analisados que a disfunção sexual tem associação direta com 

o câncer de mama, podendo levar a uma redução importante na qualidade de vida dessas mulheres 

quando não é oferecido suporte psicológico adequado, seja esse por parte dos familiares ou por 

meio de profissionais de saúde capacitados para oferecer esse apoio. Um estudo realizado com 120 

mulheres tratadas em um departamento de oncologia da Universidade Militar no Marrocos, 90% das 

mulheres após receber quimioterapia queixaram-se de disfunção sexual e 100% da amostra não 

receberam informações de profissionais da área de saúde sobre os efeitos causados pelo tratamento 

contra o câncer de mama relacionado à função sexual (SBBITT et al, 2011). 
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No Quadro 3 observa-se os estudos analisados segundo o retorno das atividades sexuais após 

o diagnóstico do CA de mama. 

 

QUADRO 3 - Estudos sobre câncer de mama e disfunção sexual, segundo autores, periódico, ano 

de publicação, período da amostra, resultados, conclusões e limitações. Considerando retomada da 

atividade sexual. Fortaleza, 2013. 
Autores 

 

Periódico Período da 

amostra 

Resultados Conclusões 

 

 

Limitações 

Takahashi, 

M Ohno, S  
Inoue, H 

Kataoka, A 

Yamaguch

i, H 

Uchida, Y 

et al. 

Psycho-

Oncology, 
2008 

Mulheres 

diagnosticadas 
com câncer de 

mama que 

participaram 

regularmente no 

ambulatório 1 

ano pós-

cirurgia. 

A mediana do tempo 

de retomar o sexo 
para as 85 

entrevistadas foi de 

6,0 meses. Quanto à 

mudança na 

frequência das 

relações sexuais, 43 

(58,9%) dos 73 

entrevistados que 

retomaram sexo 

respondeu 'Diminuiu'. 

O funcionamento 

sexual feminino é um 
fenômeno 

multidimensional e não 

podemos simplesmente 

assumir que a 

frequência de sexo em 

si prediz a qualidade da 

relação sexual.  

 

 

 
 

 

- 

Yang, EJ 

Kim, SW 

Heo, CY  
Lim, JY 

Support 

Care 

Cancer, 
2011 

Estágio pré-

operatório e 12 

meses após a 
cirurgia. 

A prevalência de 

mulheres 

sexualmente ativas 
foi 

39,2% antes da 

cirurgia para 60% 

após a cirurgia. 

 

Embora a atividade 

sexual tenha melhorado 

gradualmente 
durante o primeiro ano, 

mais mulheres 

relataram moderada ou 

graves problemas com 

interesse sexual e da 

atividade ao longo do 

tempo. 

Não foi utilizado 

instrumentos sobre 

o funcionamento 
sexual para embasar 

a medição dos 

problemas sexuais 

relatados. 

Andersen, 

BL 

Cancer J, 

2009 

Mulheres com 

diagnóstico 

inicial 

comparado a 

mulheres com 
recidiva da 

doença. 

Os grupos relataram 

uma frequência 

sexual equivalente a 

duas vezes por mês 

em 18 meses. No 
entanto, no momento 

do diagnóstico de 

recorrência (R), a 

frequência de relação 

sexual do grupo R 

desceu para menos do 

que uma vez por mês. 

 

Mulheres que lidam 

com recorrência do 

câncer de mama estão 

tentando manter sua 

qualidade de vida 
e intimidade emocional 

com seu parceiro. 

 

 

 

 

- 

Panjari, M 

Bell, RJ 

Davis, SR 

Bio 

Medical 

Central, 

2011. 

Mulheres com 

história 

comprovada de 

câncer de 
mama, 

independente de 

período e estar 

sexualmente 

ativa. 

90% das disfunções 

foram observados 

após a quimioterapia, 

e 9% após a cirurgia. 
100% não 

expressaram ter 

recebido informações 

suficientes sobre a 

forma como o 

doença e do 

tratamento (incluindo 

cirurgia) podem 

afetar sua vida sexual 

O câncer de mama e 

seu tratamento podem 

resultar em grandes 

dificuldades com o 
funcionamento sexual 

interferindo na 

qualidade de vida. 

 

A amostra parece 

ser pequena e não é 

representativa o 

suficiente para 
permitir a 

extrapolação dos 

dados para uma 

população maior. 

Fonte: Castelo, 2014 
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Identificou-se, em um estudo realizado no Japão com 85 mulheres mastectomizadas a 

maioria (85,9%) das entrevistadas que eram sexualmente ativas antes da cirurgia retomaram o sexo 

após a abordagem cirúrgica do câncer de mama, a maioria dessas relataram mudanças sexuais e 

cerca de 60% responderam que a frequência do sexo diminuiu quando comparado a períodos 

anteriores a cirurgia. Estes resultados indicam claramente que retomar o sexo por si só não é uma 

meta, mas sim a qualidade do sexo é que deve ser valorizada (TAKAHASHI et al, 2008). 

Estudo realizado com mulheres antes da realização da cirurgia da mama até 12 meses de 

mastectomia observou que 39,2% haviam sido sexualmente ativos quatro semanas antes da cirurgia, 

após a mastectomia, mulheres relataram problemas moderados ou graves em relação ao com 

interesse sexual (17,5%, 30,1%, 27,7% e 26,0%) e a atividade sexual (60,0%, 13,3%, 12,7% e 

11,4%), antes da cirurgia, no terceiro, no sexto e no décimo primeiro mês pós-mastectomia, 

respectivamente (YANG et al, 2011). 

Estudo realizado com 52 mulheres buscou avaliar a frequência sexual após a descoberta do 

CA de mama, evidenciando que antes do diagnóstico do CA de mama a frequência de relações 

sexuais era uma vez por semana, quando a quimioterapia foi iniciada a frequência caiu pela metade 

cerca de uma a duas relações por mês (ANDERSEN, 2009). 

Uma recente revisão sistemática mostrou a partir de estudos que mulheres mais jovens ao 

receberem quimioterapia relatam preocupações sobre a menopausa, fertilidade, imagem corporal e 

sexualidade. Como também, seus parceiros relatam que o enfrentamento do câncer de mama gera 

redução do envolvimento conjugal e familiar. Em estudo com 50 homens israelenses cujas esposas 

tinham sido diagnosticadas com câncer de mama, 75% dos homens notaram mudanças em seu 

relacionamento, e mais de um terço experimentaram uma redução na comunicação conjugal 

(FOBAIR, 2009; KADMON, 2008; SADOVSKY, 2006). 

Na Austrália, foi avaliado mulheres com diagnóstico de pelo menos 12 meses para o CA de 

mama, sendo observado que aquelas em tratamento quimioterápico apresentaram 1,5 vezes mais 

probabilidade de desenvolverem algum tipo de disfunção sexual e aquelas com imagem corporal 

comprometida estavam 2,5 vezes mais propensas de apresentaram disfunção sexual (PANJARI, 

2011). 

No estudo de Araújo e Fernandes (2008), observa-se que o diagnóstico de câncer mamário 

traz consigo traumas psicológicos, perda da autoestima, sentimento de culpa e de fracasso nessas 

mulheres. Isso porque elas vivenciam momentos de insegurança e incerteza, pois muitas passaram 

por tratamentos químicos e físicos para vencerem essa doença. Um dos principais medos que elas 

enfrentam consiste na mastectomia, pois a mulher experimenta o sentimento de ser uma pessoa 

incompleta, marginalizada. Nesse momento, os acontecimentos ao longo da sua vida influenciam 

positiva ou negativamente na aceitação da nova imagem.  
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4. MÉTODO  

 

 4.1. Tipo de Estudo 

 

Por nos propormos a investigar a natureza complexa de um fenômeno e os fatores a ele 

relacionados foi realizado um estudo descritivo exploratório comparativo de abordagem quantitativa 

do tipo transversal. A pesquisa descritiva exploratória, também chamada de pesquisa não 

experimental, tem como finalidade observar, descrever e documentar os aspectos de uma situação. 

O pesquisador foca seu interesse na descrição dos relacionamentos entre as variáveis, sem procurar 

necessariamente estabelecer uma conexão causal (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Em linhas gerais comparação significa confrontar, igualar, equiparar a fim de conhecer as 

semelhanças e diferenças ou as relações. Compreendido nestes termos, entende-se que o estudo 

comparativo ao confrontar fenômenos torna-se um instrumento analítico importante permitindo, 

analogicamente reconhecer a influência de uma situação-problema em contextos diferentes. Dessa 

forma, buscou-se comparar a função sexual em mulheres mastectomizadas e não mastectomizadas 

(HULLEY et al, 2008). 

No estudo transversal, todas as medições são feitas em uma única ocasião. Sorteia-se uma 

amostra da população e examinam-se as distribuições das variáveis dentro dessa amostra; então, é 

possível inferir causa e efeito a partir das associações entre as variáveis definidas, com base em 

diversas fontes, como preditora e desfecho (HULLEY et al, 2008). 

Quanto à abordagem quantitativa, o investigador identifica variáveis de interesse, constrói 

definições operacionais dessas variáveis e, em outro momento, coleta dados relevantes dos sujeitos, 

sendo utilizados instrumentos formais para coletar as informações que são reunidas de forma 

quantitativa, isto é, informação numérica que resulta de mensuração formal e que, posteriormente, 

será analisada com procedimentos estatísticos (POLIT; BECK, 2011). 

As pesquisas que realizam uma abordagem quantitativa são embasadas por crenças de que 

seres humanos consistem em um conjunto de muitos sistemas corporais que podem ser medidos 

objetivamente, de maneira isolada ou combinados. O pesquisador, portanto, foca-se na medição de 

uma ou mais características humanas, esforçando-se por isolar as características de interesse e obter 

um quadro claro e livre de contexto (LOBIONDO-WOOD, 2001). 
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4.2. Local da Pesquisa 

O estudo foi desenvolvido na Associação Cearense das Mastectomizadas (ACM) - Toque de 

Vida, no Centro Regional Integrado de Oncologia – CRIO e no Centro de Desenvolvimento da 

Família – CEDEFAM. Nas duas primeiras instituições foi possível abordar mulheres 

mastectomizadas, e no último foram captadas mulheres não mastectomizadas. Os locais onde o 

estudo foi realizado estão descritos a seguir. 

 

4.2.1. Associação Cearense das Mastectomizadas (ACM) - Toque de Vida 

 

A ACM está situada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza-CE. Esta instituição 

compreende uma organização sem fins lucrativos, reconhecida desde 2006 pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza como entidade de utilidade pública.  

Fundada em 1993, a Toque de Vida nasceu de um grupo de mulheres, pacientes do Instituto 

do Câncer do Ceará - ICC, que diagnosticadas com esta patologia trocavam experiências enquanto 

esperavam suas sessões de quimioterapia no hospital. Sensibilizadas com a demanda de pessoas 

carentes que procuravam o hospital para o tratamento oncológico, desinformadas em relação ao seu 

problema de saúde e que muitas vezes enfrentavam a quimioterapia sem suporte adequado, dentre 

eles uma alimentação apropriada, estas senhoras estreitaram suas amizades a fim de ajudar pessoas 

que passavam pelos mesmos problemas. 

No início, Jovina Nóbrega assumiu a presidência juntamente com Inês Costa a vice, Drª 

Lindete, assistente social, a freira Irmã Maria das Dores, Isair Melo, Salete Vieira, Lígia Costa e 

Bárbara Esperança. Desde então passaram a se reunir em encontros mensais, atualmente ocorrendo 

na primeira quinta-feira de cada mês, com a intenção de aliviar o sofrimento de pacientes através de 

informações, palavras de conforto e esperança. Apoiadas pela direção e serviço social do ICC 

começaram ali seu trabalho.  

Durante dez anos a associação não teve sede fixa e improvisava suas ações nos 

estacionamento do ICC e na Casa Vida, onde até hoje realizam eventos, como: cursos de corte e 

costura, artesanatos, culinária saudável, como também, distribuições de cestas básicas, dentre 

outros. Comprometidas com a reabilitação psicossocial elas prestaram importante serviço à 

comunidade, amenizando os traumas causados pelas mutilações, o medo do tratamento e os 

preconceitos da sociedade. 

A ACM designou-se Toque de Vida por melhorar a qualidade de vida de mais de 1.500 

mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Em seus vinte anos de existência, muitas ações, 

parcerias, projetos sociais, culturais e religiosos vêm impactando positivamente a vida de mulheres, 

desmistificando o câncer de mama, humanizando todos os envolvidos, colaborando com pesquisas e 
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entidades ligadas à causa, buscando conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção 

desta neoplasia. 

Atualmente a organização mantém parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa à Mulher 

Mastectomizada - GEPAM/UFC, presidido pela Drª Ana Fátima Carvalho Fernandes, que 

mensalmente leva informações de saúde e autoestima às associadas da Toque de Vida. Junto à 

Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama – FEMAMA vem 

atuando no âmbito nacional, lutando por políticas públicas para rastreamento do câncer de mama, 

tratamento adequado para mulheres diagnosticadas com a doença. 

 

4.2.2. Centro Regional Integrado de Oncologia - CRIO 

 

Referência em Oncologia no estado do Ceará, o CRIO é um completo centro de assistência 

que atua desde a prevenção até o tratamento do câncer, situado no bairro Álvaro Weyne, Fortaleza – 

CE. 

 Sua fundação se deve, ao desejo de um grupo de médicos, que partilhavam a ideia de criar 

um Centro, onde o paciente pudesse usufruir de um tratamento interdisciplinar, com todos os 

recursos humanos e tecnológicos necessários para prevenir, confirmar, diagnosticar e tratar as 

neoplasias.  Assim nasceu o CRIO, em 1975, na cidade de Fortaleza. Desde então, não parou de 

crescer e se modernizar, sem deixar para trás sua marca principal, a humanização.  

O corpo clínico é formado por 30 médicos que fazem mais de 7.500 atendimentos por mês. 

E para todo o trabalho o CRIO conta com a participação de mais de 120 colaboradores. Tem os 

mais diferentes serviços implantados e conta com completa equipe multidisciplinar de 21 

profissionais, nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

psicologia, nutrição e serviço social. 

Hoje o CRIO é considerado um dos maiores e mais bem equipados centros de tratamento de 

câncer no Estado do Ceará. Habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta 

Complexidade em Oncologia – Unacon. Disponibiliza ambulatório de consultas clínicas e 

prevenção, serviço de  radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imagem, leitos hospitalares, 

intervenções  cirúrgicas e unidades de terapia intensiva (UTI) para pacientes de convênios, 

particulares e  provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

4.2.3. Centro de Desenvolvimento da Família – CEDEFAM 

 

O Centro de Desenvolvimento da Familiar (CEDEFAM) foi fundado em 1981 a partir de um 

convênio entre a Universidade Federal do Ceará e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, 
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desenvolvendo junto à comunidade do Planalto do Pici e adjacências, atividades de ensino, pesquisa 

e extensão nas áreas de ciências da saúde, humanas e tecnológicas. Atualmente, funcionam apenas 

os cursos da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) da UFC. 

Tem como missão social integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de 

graduação e pós-graduação da UFC e outras instituições educacionais e de saúde, proporcionando à 

comunidade estratégias que viabilizem a saúde da Família. 

A enfermagem tem atuado no CEDEFAM desde a sua fundação, implementando a consulta 

de enfermagem à gestante e a criança, sendo que em 1986, foi implantado pelo Departamento de 

Enfermagem o Estágio Curricular Supervisionado. 

As ações de Enfermagem se ampliaram para consulta centrada na família, atividades de 

educação em saúde e visitas domiciliares, as quais são realizadas por enfermeiros docentes e 

assistenciais. Foi criado a Unidade de Cuidados de Enfermagem que atualmente, tem 

aproximadamente 5 mil famílias cadastradas. 

Em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), o Ministério da 

Saúde e a Universidade Federal do Ceará, o CEDEFAM e o Departamento de Enfermagem da UFC 

elaboraram o projeto do Centro de Parto Natural/CPN do CEDEFAM/UFC apoiados na portaria 

Ministerial nº 2.815/98, que incluiu no sistema de informação hospitalar do Serviço Único de Saúde 

(SUS) o parto normal realizado por enfermeiro-obstetra. Neste período começou a ser estimulada a 

criação de centros de parto natural no País. 

No dia 17 de outubro de 2003 foi inaugurado o Centro de Parto Natural Lígia Barros Costa, 

dentro dos moldes preconizados internacionalmente para efetividade de casas de parto. Com isso, a 

partir do surgimento da Casa de Parto Natural (CPN), as consultas de Enfermagem foram separadas, 

no CEDEFAM ficaram as consultas de enfermagem à criança, ao passo que as consultas pré-natais 

e outras da área da Saúde da Mulher estão no CPN. Em média são realizadas, atualmente, oito 

consultas pré-natais por dia e aproximadamente doze consultas ginecológicas por turno. 

O CEDEFAM oferece assistência à saúde da mulher no âmbito sexual e reprodutivo, 

incluindo prevenção e diagnóstico de DST, como também é realizado consulta de enfermagem no 

pré-natal, planejamento familiar e puericultura. Na assistência à saúde da mulher atuam duas 

enfermeiras na consulta de prevenção do câncer de colo do útero e mama e uma enfermeira no pré-

natal, além de alunos que cumprem atividades curriculares e extracurriculares.  
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4.3. População e Amostra 

A população do estudo foi composta por mulheres mastectomizadas a mais de seis meses 

que buscaram atendimento na Associação Cearense das Mastectomizadas – Toque de Vida e no 

Centro Regional Integrado de Oncologia – CRIO. Na ACM, foram coletados os dados segundo a 

demanda deste serviço que realiza encontros mensais nas primeiras quintas-feiras de cada mês com 

aproximadamente 20 mulheres, enquanto que no CRIO foi utilizado a demanda de atendimentos nos 

consultórios médicos oncologistas para mulheres que estavam em acompanhamento após os seis 

meses de diagnóstico inicial. 

Para o cálculo amostral considerou-se a prevalência do fenômeno da disfunção sexual de 

56%, segundo estudo realizado em um serviço de reabilitação às mulheres mastectomizadas (Vieira 

et al, 2013) aplicando-se a fórmula para população finita obtendo-se uma amostra estimada de 78 

mulheres. Contudo, foi alcançada uma amostra real de 62 mulheres atendidas no CEDEFAM e 73 

mulheres atendidas no CRIO e ACM, pois houve uma perca de aproximadamente 15% da amostra 

em cada grupo. 

Para tanto foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

1. Mulheres a partir de 18 anos de idade e que tinham iniciado sua atividade sexual e que tenham 

parceiros fixos;  

2. Mulheres sem restrições físicas ou mentais que impossibilitassem sua participação no estudo; 

 No que se refere aos critérios de exclusão, além das mulheres que não se adequaram aos 

critérios anteriormente mencionados foram excluídas do estudo: 

1.   Mulheres que estivessem sem parceiro nas últimas quatro semanas; 

2. Mulheres que conhecidamente fossem portadoras de alguma malformação genital e doenças 

ginecológicas; 

3.   Mulheres com doenças incapacitantes que impedissem o ato sexual; 

4.   Mulheres que tivessem sido diagnosticadas a menos de 6 meses para o câncer de mama. 

 A partir destes critérios alcançou-se a amostra de 73 mulheres mastectomizadas e 62 não 

mastectomizadas, totalizando 135 mulheres. 
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4.4. Definição das Variáveis 

Atualmente, discute-se a necessidade de empregar instrumentos específicos e objetivos para 

avaliar a função sexual feminina, por serem mais sensíveis a aspectos vinculares, emocionais e 

psicossociais, como o Female Sexual Function Index (FSFI), que já foi traduzida e adaptada para o 

português, tendo sido utilizado com sucesso para avaliar a função sexual em diferentes grupos 

(HENTSCHEL et al, 2007; THIEL et al, 2008).  

 A decisão pela utilização do FSFI na pesquisa foi devido ser um dos instrumentos mais 

recente desenvolvido e validado por diversos autores (MESTOR, DEROGATIS, 2002; WIEGEL, 

MESTON, ROSEN, 2005) para avaliar a resposta sexual feminina no Brasil. Esse questionário, 

proposto por Rosen et al (2000)  nos Estados Unidos foi projetado para ser um instrumento de 

avaliação em estudos epidemiológicos que respeita a natureza multidimensional da função sexual 

feminina. Segundo Rosen et al. (2000), problemas que afetem um domínio da resposta sexual 

humana podem interagir com outras desordens de uma forma complexa resultando potencial viés na 

categorização das disfunções sexuais.  

 Segundo Thiel et al (2008), o FSFI compreende um instrumento breve, que pode ser 

autoaplicado, e que se propõe avaliar a resposta sexual feminina em seis domínios: desejo sexual, 

excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. Para isso, apresenta 19 

questões que avaliam a função sexual nas últimas quatro semanas. A proposta do instrumento é 

clara, seus componentes são específicos e permitem definir a população estudada (Pacagnella, 

Martinez e Vieira, 2009).  

 Além do Female Sexual Function Index (FSFI), foi aplicado um questionário com 

informações que possibilitaram construir o perfil socioeconômico e cultural das mulheres, tais 

como: idade, escolaridade, estado civil, ocupação, renda familiar, procedência. Alguns dados 

clínicos e de relacionamento também foram obtidos, tais como: menarca, coitarca, número de 

parceiros, tipo de parceria, história de abuso sexual, história de infertilidade, uso de contraceptivos, 

cirurgias ginecológicas, frequência sexual. Tais variáveis permitiram a melhor compreensão da 

interferência destes fatores na função sexual feminina, bem como facilitou a comparação entre os 

grupos envolvidos. 
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 4.5. Coleta de Dados 

A operacionalização da coleta de dados ocorreu da seguinte maneira: 

 Durante as reuniões realizadas pela ACM nas quintas-feiras as mulheres em 

acompanhamento foram convidadas a participar do estudo. Como também durante os 

eventos de inserção social que foram organizados pela entidade.  

 No CRIO, foram convidadas a participar da pesquisa as mulheres que estavam aguardando 

consulta médica e que se encontravam dentro dos critérios de inclusão da pesquisa. No 

CEDEFAM foram abordadas as mulheres que estavam na sala de espera para consulta de 

prevenção do câncer de colo uterino. 

 Em todos estes locais as mulheres foram convidadas a participar do estudo e ao aceitarem 

eram levadas a uma sala tranquila e privativa para que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aos questionários sociodemográfico, clínico e 

o FSFI. 

 O tempo médio de aplicação do questionário FSFI foi aproximadamente 25 minutos, posto 

que algumas mulheres tinham dificuldade na leitura das perguntas, sendo necessário por 

parte da pesquisadora o esclarecimento individual das dúvidas que iam surgindo. 

 Após a coleta concluída os dados foram compilados em banco de dados e avaliados                  

estatisticamente, sendo realizadas as análises comparativas entre os dois grupos. 

4.6. Análise 

A análise estatística descritiva usou frequências absoluta e relativa, média e desvio padrão. 

Compararam-se as médias do escore total e de seus domínios pelo teste F de Snedecor, haja vista 

tratar-se de variáveis contínuas. As comparações múltiplas foram feitas pelo teste de Games-

Howell, pois, pelo teste de Levene encontrou-se desigualdade entre as variâncias. Essas 

comparações de médias foram feitas, ainda, controlando-se os grupos de mulheres mastectomizadas 

e mulheres sem diagnóstico de câncer de mama. Para todos os testes foi fixado o nível de 

significância de 5%. Todos estes testes foram realizados utilizando o software SPSS (versão 20 para 

Windows). 
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4.7. Considerações Éticas 

 

 Para uma pesquisa é importante o cumprimento da Resolução Nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde
 
(BRASIL, 2014) vinculado ao Ministério da Saúde. Logo, este estudo foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE) para a devida apreciação e aprovação, 

sendo liberado inicialmente protocolo de autorização para realizar a pesquisa na ACM nº 369. 366, 

em seguida solicitado ao COMEPE uma emenda para autorização da pesquisa no CRIO, com 

protocolo de nº 480. 860. 

Para se definir os direitos e deveres do pesquisador e dos participantes de um estudo a 

Resolução Nº 466/12 leva em consideração os aspectos da autonomia, não-maleficência, 

beneficência e justiça. 

Dessa forma, no primeiro contato com as mulheres, elas foram convidadas a fazer parte da 

pesquisa, esclarecendo que elas têm o direito de participar livremente deste estudo, e abandoná-lo 

se assim achar oportuno (autonomia). 

Durante a leitura do termo de consentimento, a pesquisadora se colocou à disposição para 

responder aos questionamentos dos sujeitos, bem como garantir o anonimato das informações 

concedidas a partir da codificação das identidades de cada participante (não-maleficência). 

Tendo em vista os objetivos deste estudo, as mulheres podem não ser beneficiadas 

diretamente com a pesquisa ora apresentada. Contudo, foi esclarecido que a participação das 

mesmas era importante para a construção de um conhecimento inovador para a saúde sexual 

feminina (beneficência). 

O termo de consentimento pós-esclarecido foi emitido em duas vias (uma para as 

pesquisadoras e outra para a participante do estudo), nas quais constaram as assinaturas das 

pesquisadoras e das participantes do estudo, servindo de documento base para qualquer 

questionamento relativo aos aspectos ético (justiça). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da Amostra  

 

Os resultados da contrastação dos dois grupos, em relação às características sociodemográficas, 

estão apresentados na Tabela 1 a seguir. 

 
TABELA 1 - Distribuição do número de mulheres segundo características sociodemográficas. 

Fortaleza, 2014. N= 135. 
VARIÁVEIS GRUPO 1 GRUPO 2  

  N % N % P 

Faixa etária      <0,0001 

18 – 36 9 12,3 41 66,1  

37 – 41 9 12,3 12 19,4  

Mais de 42 anos 55 75,3 9 14,5  

Média ± DP 50,0 ±10,2  32,1 ±8,3   

Renda Familiar      <0,0001 
≤ 2 salários 25 34,2 43 69,4  

> 2 salários  48 65,8 19 30,6  

Estado Civil      <0,0001 

Solteira 15      20,5 45 72,6  

Casada/ União consensual 58      79,5 17 27,4  

Anos de estudo      <0,0001 

Nunca estudou 11 15,1 12 19,4  

Até 8 anos de estudo 22 30,1 48 77,4  

Mais de 8 anos 40 54,8 2 3,2  

Ocupação      0,777 

Empregada 55 75,3 48 77,4  
Desempregada 18 24,7 14 22,6  

Religião      0,880 

Católica 48 65,8 40 64,5  

Evangélica 25 34,2 22 35,5  

Fonte: Castelo, 2014.§ Salário mínimo durante o estudo foi igual a R$ 724,00.  p de x2 . 

 

A maioria das mulheres do grupo 1 (75,3%) concentrou-se na faixa etária acima de 42 anos, 

enquanto a maioria do grupo 2 (66,1%) estavam na faixa de 18-36 anos. Essa diferença é 

demonstrada pelas médias, sendo no Grupo 1 de 50,0±10,2anos e no Grupo 2 de 32,1±8,3anos 

(p<0,0001).    

A renda familiar foi maior no Grupo 1, quando 65,8% desse grupo ganhavam mais que 2 

salários mínimos, contra apenas 30,6% do Grupo 2 (p<0,0001). O estado civil mais frequente nas 

mulheres do grupo 1 (79,5%) foi  casada/união consensual, contra apenas 27,4% no grupo 2 

(p<0,0001). Também, em relação a anos de estudo, as do grupo 1 apresentaram maior nível de 

escolaridade, pois 54,8% tinham mais de oito anos de estudo, enquanto que as do Grupo 2 com essa 

escolaridade foram representadas por apenas 3,2% (p<0,0001). Com relação à ocupação e religião 

não se encontrou diferença estatisticamente significante entre os dois grupos (p=0,777 e p=0,880). 
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A Tabela 2 a seguir apresenta os dados relacionados às características gineco-

obstétricas, segundo o grupo.  

 

TABELA 2 - Distribuição do número de mulheres segundo características gineco-obstétricas. 

Fortaleza, 2014. 
VARIÁVEIS GRUPO 1 GRUPO 2  

 N % N % p
(1) 

Menarca (anos)     0,374 

       ≤ 12  35 47,9 25 40,3  

       > 12  38 52,1 37 59,7  

Coitarca (anos)     0,324 

       ≤ 16  35 47,9 35 56,5  

       > 16  38 52,1 27 43,5  

Uso de Métodos Contraceptivos (n= 135)     <0,0001 

Sim 22 30,1 48 77,4  

Não 51 69,9 14 23,6  

Tipos de Métodos Contraceptivos (n= 70)      

Hormonal Oral 3 13,6 14 29,2  
Hormonal Injetável - - 6 12,5  

Condom 19 86,4 8 16,7  

Laqueadura - - 14 29,2  

Dispositivo Intrauterino - - 1 2,1  

Códon e Hormonal - - 3 6,3  

Outros - - 2 4,2  

Número de relações por mês (n= 135)     <0,0001 

        < 8  42 57,5 15 24,2  

        ≥ 8  31 42,5 47 75,8  

Número de parceiros (n=135)     <0,0001 

        Até 2 59 80,8 29 46,7  

        Mais de 2 14 19,1 33 53,2  

Número de gestações (n= 135)     0,277 

        < 2 24 32,8 26 41,9  

        ≥ 2  49 67,1 36 58,1  

Tipo de Parto (n= 120)     <0,0001 

Cesariana 27       38,0 7 14,3  

Transpélvico 41 57,7 29 59,2  

Transpélvico e Cesariana 3 4,2 13 26,5  

Cirurgia Ginecológica Anterior (n= 135)     0,001 

Sim 14 19,2 29 46,8  

Não 59 80,8 33 53,2  

Tipo de Cirurgia Ginecológica (n= 43)      
Cesariana  - - 9 31,0  

Laqueadura  - - 8 27,6  

Cesariana e Laqueadura 2 14,3 8 27,6  

Curetagem - - 2 6,9  

Conização  2 14,3 1 3,4  

Conização e Laqueadura -          - 1 3,4  

Histerectomia e Cesariana 7 50 - -  

Perineoplastia 3 21,4 - -  

Abuso Sexual (n= 130)     0,009 (2) 

Sim - - 4 7  

Não 73 100 53 93,0  

Fonte: Castelo, 2014. p (1) : Teste de x2 ; (2) Teste de razão de verossimilhança. 

 

Percebeu-se que quase toda a amostra faz uso de métodos contraceptivos, de modo que fica 

claro que ambos os grupos são sexualmente ativos (p<0,0001). Quando indagadas quanto ao tipo de 
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método contraceptivo utilizado no grupo 1 o condom esteve mais presente, todavia entre as 

mulheres do grupo 2 o uso do método hormonal oral e laqueadura teve maior prevalência. 

Ao analisar número de parceiros, observa-se que no grupo de mulheres 

mastectomizadas a maioria (n=59; 80,8%) teve até 2 parceiros sexuais, enquanto que no grupo 2 a 

maioria (n= 33; 53,2%) relatou mais de 2 parceiros sexuais (p<0,0001). Quanto o número de 

relações sexuais durante o mês, observou-se que no grupo 1 a maioria (n=42; 57,5%) relatou menos 

de 8 relações sexuais por mês, já no grupo 2 (n=47; 75,8%) relataram mais de 8 relações sexuais por 

mês (p<0,0001). 

 

Considerando apenas o grupo 1, algumas informações clínicas devem ser mencionadas 

(TABELA 3). 

TABELA 3 – Dados Clínicos das Mulheres mastectomizadas. Fortaleza, 2014. N= 73. 

 

            VARIÁVEIS 

 

N 

 

% 

 Tipo de Mastectomia    

Parcial 7 9,6 

Total 66 90,4 

Tempo de mastectomia (anos)   

        ≤ 5  51 69,9 

        > 5  22 30,1 

Reconstrução Mamária    

Sim 36 49,3 

Não 37 50,7 

Tipo de Tratamento    

       Quimioterápico 6 8,2 

       Radioterápico 5 6,9 

       Quimioterápico, Radioterápico e Hormonal 45 61,6 

       Quimioterápico e Radioterápico 17 23,3 

Fonte: Castelo, 2014. 

 

Quanto ao perfil clínico das mulheres mastectomizadas, 90,4% (n=66) afirmaram a 

realização de cirurgia não conservadora, mastectomia total, com reconstrução mamária em 

aproximadamente metade (n=36; 49,3) das participantes. Quanto ao tempo de mastectomia, a 

maioria 51 (69,9%) tinha menos de 5 anos de cirurgia. O tipo de tratamento foi variado, com 

presença de tratamento quimioterápico, radioterápico e hormonal, como também concomitantes, 

com maior prevalência na associação de tratamentos quimioterápico, radioterápico e hormonal 

(n=45; 61,6%). No tocante ao estado de menopausa, toda a amostra (n=73; 100%) afirmou 

encontrar-se neste período.  

 

5.2 Aplicação da Female Sexual Function Index e a associação com os dados 

sociodemográficos 
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 Buscando avaliar a confiabilidade desse instrumento em um grupo específico como de 

mulheres mastectomizadas, o alfa de Cronbach atingido foi 0,95 indicando excelente consistência 

interna e se mantendo próximo ao alfa de Cronbach obtido na população feminina sem câncer de 

mama (0,96) (THIEL, 2008).  

 Ao analisar o alfa de Cronbach nos grupo 1 (0,96) e 2 (0,95) separadamente, pode-se 

perceber que em ambos foi obtido alfa de Cronbach elevado, revelando a homogeneidade da escala. 

 Para aplicação da escala FSFI as mulheres foram abordadas em dois ambientes distintos. 

Para as mulheres do grupo 2, a aplicação da escala foi realizada no CEDEFAM e nas mulheres do 

grupo 1, a aplicação da escala foi na Associação das Mulheres Mastectomizadas-Toque de Vida e 

no CRIO. A escala total é composta por 19 itens, cada um com pontuação variando de 0 a 5, 

portanto, apresentando valor mínimo de 2 e máximo de 36 pontos, quando a soma dos escores 

obtiver valor menor que 26,5, pode-se concluir que há disfunção sexual feminina (ROSEN, 2000). 

Descreve-se a seguir: a variação dos escores de cada domínio em cada grupo (TABELA 

4) e a prevalência da disfunção sexual feminina (TABELA 5). 

TABELA 4 - Comparação dos escores mínimos e máximos e das médias dos domínios do FSFI 

entre os grupos 1 (N=73) e 2 (N=62). Fortaleza, 2014. 

Domínios 

FSFI 

GRUPO 1 

Mín           Máx     Média (DP) 

GRUPO 2 

Mín        Máx       Média (DP) 

 

p
(1) 

Desejo 1,2             5,4        3,0 (±1,0) 1,2           6,0         4,0 (±1,3) < 0,0001 

Excitação 1,2             6,0        3,3 (±1,2) 2,1           5,7         4,4 (±1,4) < 0,0001 

Lubrificação 1,2             5,7        3,0 (±1,2) 1,2           6,0         4,7 (±1,6) < 0,0001 

Orgasmo 1,2             6,0        3,8 (±1,4) 1,2           6,0         4,3 (±1,3) 0,071 

Satisfação 1,2             6,0        4,1 (±1,5) 1,6           6,0         4,8 (±1,4) 0,009 

Dor 1,2             6,0        5,2 (±1,1) 1,2           6,0         4,5 (±1,8) 0,009 

Escore total 

da Escala
 
 

10,5          33,0       3,7 (±1,0) 12,1        35,4        4,4 (±1,2) < 0,0001
(2) 

Fonte: Castelo, 2014. 
(1) 

p de Mann-Whitney; 
(2)

 p de F de Snedecor. 

Ao analisar separadamente cada domínio do grupo 1, percebe-se que dor (5,2 ±1,1), 

satisfação (4,1 ±1,5), ambos com p<0,05 e orgasmo (3,8 ±1,4) apresentaram as maiores 

médias.Mostrando que as mulheres mastectomizadas tende a estarem mais propensas a 

desenvolverem dor durante a relação sexual, possivelmente devido os efeitos causados pelos 

tratamentos para a doença, como: menopausa precoce que gera ressecamento da vagina e 

consequentemente dispareunia.  Ao analisar os domínios do grupo 2, observa-se que satisfação (4,8 

±1,8) e lubrificação (4,7 ±1,6) apresentaram maiores médias (p<0,05). 
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TABELA 5. Disfunção sexual feminina entre os grupos 1 (N=73) e 2 (N= 62) e a amostra total 

(N=135). Fortaleza, 2014. 
Disfunção Sexual 

Feminina 

GRUPO 1 (n=73) 

     N              % 

GRUPO 2 (n=62) 

          N           % 

AMOSTRA  

TOTAL (n=135) 

   N              % 

 

 

P 

≤ 26,5     56            76,7          19         30,6   75           55,6 < 0,0001
(1) 

> 26,5     17            23,3          43         69,4   60           44,4   

TOTAL     73           100,0          62         100,0   135         100,0  

Média (DSF) ± DP 22,5 ± 6,0 26,7 ± 7,3  < 0,0001
(2) 

Fonte: Castelo, 2014. 
(1) 

p de x
2
; 

(2) 
p de t de Student. 

Observou-se que a média dos escores total da escala FSFI no grupo 1 foi de 22,5 (±6,0), 

tendo como escore mínimo encontrado de 10,5 e escore máximo de 33,0 (Tabela 4) mostrando a 

presença de disfunção sexual feminina quando avaliamos a média do grupo em geral. Quanto ao 

grupo 2, a média do escore total da escala foi de 26,7 (±7,3), tendo como escore mínimo encontrado 

de 12,1 e escore máximo de 35,4 (Tabela 4), isso mostra que ao analisar a média dos escores no 

grupo em geral percebe-se que não houve a disfunção sexual feminina. 

Ao analisar a prevalência da disfunção sexual no grupo 1 foi de 56 (76,7%) das mulheres 

apresentaram escore inferior a 26,5 na FSFI. Enquanto no grupo 2 foi 19 (30,6%), ambos com p< 

0,05. Ao analisarmos a prevalência de disfunção sexual na amostra total observa-se que foi de 

55,6%. 

Esses dados demonstram que o grupo 1 tende a desenvolver a DSF do que o grupo de 

mulheres sem essa neoplasia. Isso porque se deve levar em consideração os fatores ao qual o 

primeiro grupo esta exposto, como: alterações na mucosa vaginal gerando desconforto durante o ato 

sexual, baixa autoestima, além dos traumas psicológicos. 

Para compreender melhor como os fatores sociodemográficos de ambos os grupos 

podem interferir na função sexual feminina, os escores de cada domínio do FSFI foram 

correlacionados com a idade (TABELA 6), renda familiar (TABELA 7), idade e renda familiar 

(TABELA 8), estado civil (TABELA 9) e ocupação (TABELA 10). 
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TABELA 6. Comparação das médias do FSFI em relação a faixa etária entre os grupos 1 (N=73) e 

2 (N= 62). Fortaleza, 2014. 
 

Domínios da FSFI 

 

Faixa  

Etária 

                 GRUPO 1 

 

       Média (DP)            p 

           GRUPO 2 

 

Média (DP)               p              

Desejo                                                          

 

18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       3,5 (±1,0) 

       3,5 (±1,3)           0,067 

       2,9 (±1,0)  

  4,0 (±1,2) 

  4,0 (±1,4)           0,988 

  3,9 (±1,7) 

Excitação 18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       4,0 (±0,9)            

       3,7 (±0,8)           0,060            

       3,1 (±1,2) 

  4,2 (±1,6) 

  4,5 (±0,9)           0,574 

  4,7 (±0,7) 

Lubrificação 18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       3,9 (±1,2) 

       3,7 (±1,1)           0,006 

       2,8 (±1,2) 

  4,2 (±1,6) 

  4,5 (±0,9)           0,574 

  4,7 (±0,7) 

Orgasmo 18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       4,5 (±1,5) 

       4,4 (±1,3)           0,129 

       3,6 (±1,4) 

  4,6 (±1,7) 

  4,9 (±0,7)           0,850 

  4,7 (±1,7) 

Satisfação 18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       4,4 (±1,5) 

       4,4 (±1,4)           0,670 

       4,1 (±1,5) 

  4,1 (±1,7) 

  4,7 (±1,4)           0,452 

  4,6 (±1,5) 

Dor 18 – 36 

37 - 41 
Acima de 42 

       4,6 (±1,7) 

       5,6 (±0,9)           0,202 
       5,2 (±1,0) 

  4,3 (±1,9) 

  4,9 (±1,4)           0,554 
  4,8 (±1,7) 

Escore total  

da escala 

18 – 36 

37 - 41 

Acima de 42 

       4,2 (±1,1) 

       4,2 (±0,8)           0,100                  

       3,6 (±1,0) 

  4,3 (±1,3) 

  4,6 (±0,9)           0,620 

  4,7 (±1,2) 

Fonte: Castelo, 2014 

 Foi possível observar que no grupo 1 somente o domínio lubrificação apresentou 

significância estatística (p<0,05), considerando que as médias foram maiores nas faixas etárias 

abaixo de 42 anos, podemos atribuir possivelmente os efeitos da menopausa reduzidos, como 

também as necessidades sexuais mais acentuadas considerando o período reprodutivo dessas 

mulheres, isso mostra que quanto maior a idade menor é a lubrificação.  Quando analisado o grupo 

2 é possível perceber que não houve nenhum dado estatisticamente significante ao relacionar a faixa 

etária e os domínios da FSFI. 
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TABELA 7. Comparação das médias do FSFI em relação a renda familiar entre os grupos 1 (N=73) 

e 2 (N=62). Fortaleza, 2014. 
Domínios da 

FSFI 

Renda 

Familiar
* 

 

              GRUPO 1 

 

Média (DP)                     p         

             GRUPO 2 

 

Média (DP)                    p              

Desejo                                                          

 

≤ 2 salários  

> 2 salários 

 

3,0 (±1,4) 

3,0 (±0,8)                     0,895 

 

3,8 (±1,3) 

4,5 (±1,0)                    0,052 

 

Excitação ≤ 2 salários  
> 2 salários 

 

3,3 (±1,4) 
3,3 (±1,1)                     0,959 

 

4,1 (±1,6) 
5,0 (±0,6)                    0,019 

 

Lubrificação ≤ 2 salários  
> 2 salários 

 

3,1 (±1,5) 
2,9 (±1,1)                     0,508 

 

4,4 (±1,8) 
5,3 (±0,7)                    0,051 

 

Orgasmo ≤ 2 salários  
> 2 salários 

 

3,7 (±1,7) 
3,9 (±1,3)                     0,540 

 

4,1 (±1,7) 
4,7 (±1,2)                    0,160 

 

Satisfação ≤ 2 salários  

> 2 salários 
 

4,1 (±1,6) 

4,2 (±1,4)                     0,915 
 

4,6 (±1,5) 

5,3 (±0,8)                    0,042 
 

Dor ≤ 2 salários  

> 2 salários 
 

5,1 (±1,3) 

5,2 (±1,0)                     0,798 
 

4,3 (±2,0) 

5,0 (±1,0)                    0,160 
 

Escore total  

da escala 

≤ 2 salários  

> 2 salários 

 

3,7 (±1,3) 

3,8 (±0,8)                     0,922                  

 

4,2 (±1,3) 

5,0 (±1,0)                    0,023                                                                                                                                                                

 
*Salário mínimo 2014 = 724,00 reais; ** Estatisticamente significante se p<0,05; Fonte: Castelo, 2014. 

 Percebe-se que não houve no grupo 1 nenhuma correlação estatisticamente significante 

relacionada à renda familiar e os domínios da escala FSFI, isso mostra que independe o nível 

socioeconômico dessas mulheres e a disfunção sexual. Porém, nas mulheres do grupo 2, observou-

se correlação estatisticamente significante no domínio excitação (5,0 ±0,6)  e satisfação (5,3 ±0,8) 

nas que possuem renda familiar superior a dois salários mínimos. Isso mostra que as mulheres com 

maior renda familiar tendem a possuir maior excitação e satisfação sexual do que as mulheres com 

renda inferior a dois salários mínimos.  

Quanto ao escore total da escala, houve correlação estatisticamente significante no grupo de 

mulheres sem câncer de mama (p= 0,023) com média maior (5,0 ±1,0) para as mulheres com renda 

superior a dois salários mínimos, pode-se concluir que todos os domínios contribuíram para que 

essa média fosse elevada para as mulheres com melhor nível socioeconômico, posto que em todos 

eles houve média maior nas mulheres com renda familiar superior a dois salários mínimos. 
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TABELA 8. Análise da correlação da idade e renda familiar com os domínios do FSFI entre os 

grupos 1(N=73) e 2 (N=62). Fortaleza, 2014. 
 

Domínios 

GRUPO 1 

         IDADE           RENDA FAMILIAR 

     r              p                   r                 p       

GRUPO 2 

          IDADE           RENDA FAMILIAR 

     r               p                 r               p       

Desejo -0,27         0,02             -0,02         0,813 

 

-0,04          0,721          0,25            0,055 

Excitação -0,30         0,01             -0,06         0,631 

 

 0,08          0,551           0,26            0,042  

Lubrificação -0,29         0,01             -0,10         0,363 
 

 0,07          0,600           0,27            0,036 

Orgasmo -0,31        0,008             0,06         0,617 

 

0,10           0,437           0,22            0,082 

Satisfação -0,18        0,125             0,03         0,764 

 

-0,10          0,927          0,31             0,012 

Dor 0,04         0,713             -0,04        0,740 

 

  0,09         0,480           0,23             0,075 

* Estatisticamente significante se p<0,05; Fonte: Castelo, 2014. 

 

 Pode-se perceber, segundo a tabela 8, que no grupo 1 houve correlação estatisticamente 

significante quanto à idade nos domínios desejo, excitação, lubrificação e orgasmo. Pode-se analisar 

também que em todos estes domínios houve o teste r negativo, isso mostra que a intensidade é 

inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto maior a idade menor será o desejo, a excitação, a 

lubrificação e o orgasmo nesse grupo de mulheres mastectomizadas. Ao analisar a renda familiar 

nesse primeiro grupo, percebe-se que não houve em nenhum dos domínios correlação 

estatisticamente significante. 

 Ao analisar o grupo 2 percebe-se que não houve em nenhum dos domínios correlação 

estatisticamente significante quanto à idade. Porém, em relação à renda familiar, houve 

significância estatística nos domínios excitação, lubrificação e satisfação (p<0,05). Nesses três 

domínios citados, o teste r mostrou-se positivo, ou seja, a intensidade é diretamente proporcional à 

renda familiar. Dessa forma, quanto maior o nível socioeconômico maior será a excitação, a 

lubrificação e a satisfação das mulheres do grupo 2. 

 É necessário analisar que no domínio desejo houve p=0,055, ou seja, muito próximo ao 

p<0,05 exigido. Isso demonstra que se pode associar a um maior desejo nas mulheres com nível 

socioeconômico mais elevado, posto que neste domínio o teste r também se mostrou positivo. 
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TABELA 9. Comparação das médias do FSFI em relação ao estado civil entre os grupos 1(N=73) e 

2 (N=62). Fortaleza, 2014. 

Domínios 

da FSFI 

Estado 

Civil 

 

GRUPO 1 

 

Média (DP)                     p         

GRUPO 2 

 

Média (DP)                    p              

Desejo                                                          

 

Não casada 

Casada/União 
 

3,7 (±0,9) 

2,8 (±1,1)                     0,006 
 

3,9 (±1,3) 

4,2 (±1,4)                    0,405 
 

Excitação Não casada 

Casada/União 
 

3,9 (±0,9) 

3,1 (±1,2)                     0,020 
 

4,2 (±1,5) 

4,9 (±1,0)                    0,071 
 

Lubrificação Não casada 

Casada/União 
 

3,7 (±1,2) 

2,8 (±1,2)                     0,010 
 

4,5 (±1,6) 

5,1 (±1,3)                    0,192 
 

Orgasmo Não casada 

Casada/União 

 

4,7 (±1,1) 

3,6 (±1,4)                     0,010 

 

4,1 (±1,7) 

4,8 (±1,3)                    0,178 

 
Satisfação Não casada 

Casada/União 

 

5,0 (±1,3) 

3,9 (±1,4)                     0,008 

 

4,7 (±1,4) 

5,1 (±1,2)                    0,313 

 
Dor Não casada 

Casada/União 

 

5,1 (±0,9) 

5,2 (±1,2)                     0,969 

 

4,3 (±1,9) 

5,0 (±1,5)                    0,244 

 
Escore total  

da escala 

Não casada 

Casada/União 

 

4,3 (±0,8) 

3,6 (±1,0)                     0,006                  

 

4,3 (±1,3) 

4,8 (±1,0)                    0,120                                                                                                                                                                

 
* Estatisticamente significante se p<0,05; Fonte: Castelo, 2014. 

Segundo os dados trazidos na tabela 9, pode-se concluir que houve correlação 

estatisticamente significante em todos os domínios da escala, exceto no domínio dor, no grupo 1. 

Nos domínios desejo, excitação, lubrificação, orgasmo e satisfação apresentaram médias maiores no 

grupo de mulheres não casadas, 3,7 (±0,9), 3,9 (±0,9), 3,7 (±1,2), 4,7 (±1,1), 5,0 (±1,3), 

respectivamente para cada domínio citado. Isso mostra que as mulheres do grupo 1 não casadas 

apresentaram melhor função sexual na maioria dos domínios. 

 Quanto ao escore total da escala, houve correlação estatisticamente significante no grupo de 

mulheres mastectomizadas (p=0,006), apresentando média maior (4,3 ±0,8) nas mulheres não 

casadas, pode-se analisar que os domínios que mais contribuíram para essa média foram o orgasmo 

e a satisfação. 

 No grupo 2 não houve correlação estatisticamente significante em nenhum dos domínios. 

Isso mostra que independe o estado civil em relação à presença ou não da disfunção sexual neste 

grupo. 
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TABELA 10. Comparação das médias do FSFI em relação à ocupação entre os grupos 1 (N=73) e 2 

(N=62). Fortaleza, 2014. 

Domínios da 

FSFI 

Vínculo 

Empregatício 

 

GRUPO 1 

 

Média (DP)                     p         

GRUPO 2 

 

Média (DP)                    p              

Desejo                                                          

 

Empregada 

Desempregada 
 

3,2 (±1,0) 

2,6 (±2,6)                     0,042 
 

4,1 (±1,3) 

3,7 (±1,3)                    0,414 
 

Excitação Empregada 

Desempregada 
 

3,4 (±1,1) 

2,9 (±1,4)                     0,101 
 

4,4 (±1,5) 

4,3 (±1,0)                    0,926 
 

Lubrificação Empregada 

Desempregada 
 

3,1 (±1,2) 

2,7 (±1,2)                     0,212 
 

4,6 (±1,7) 

4,8 (±1,0)                    0,694 
 

Orgasmo Empregada 

Desempregada 

 

4,1 (±1,3) 

3,1 (±1,6)                     0,018 

 

4,2 (±1,7) 

4,7 (±1,1)                    0,356 

 

Satisfação Empregada 

Desempregada 

 

4,3 (±1,4) 

3,7 (±1,6)                     0,151 

 

4,7 (±1,4) 

5,2 (±0,7)                    0,276 

 

Dor Empregada 

Desempregada 

 

5,2 (±1,1) 

5,2 (±1,2)                     0,869 

 

4,4 (±1,9) 

4,9 (±1,0)                    0,373 

 

Escore total  

da escala 

Empregada 

Desempregada 

 

3,9 (±0,9) 

3,4 (±1,1)                     0,068                  

 

4,4 (±1,3) 

4,6 (±0,7)                    0,585                                                                                                                                                                

 
* Estatisticamente significante se p<0,05. Fonte: Castelo, 2014. 

 Ao analisar os dados da tabela 10, percebe-se que no grupo 1 houve correlação 

estatisticamente significante apenas nos domínios desejo (p= 0,042) e orgasmo (p= 0,018). Nesses 

domínios as médias se mostraram maiores no grupo das mulheres empregadas, ou seja, com algum 

vínculo empregatício. Isso demonstra que mulheres que trabalham tendem a apresentar maior 

desejo e orgasmo durante a relação sexual. 

 No grupo 2 nenhum domínio apresentou correlação estatisticamente significante. Dessa 

forma, pode concluir que neste grupo não há correlação entre o vínculo empregatício e a presença 

ou não de disfunção sexual. 

5.3 Aplicação da Female Sexual Function Index e a associação com os dados gineco-

obstétricos. 

 

Na tabela 11 foi realizada a análise da correlação do número de parceiros e das relações 

sexuais mensais com os domínios do FSFI entre os grupos 1 e 2, segundo a correlação de Pearson. 
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TABELA 11. Análise da correlação do número de parceiros e relações sexuais mensais e os 

domínios do FSFI entre os grupos 1 (N=73) e grupo 2 (N=62). Fortaleza, 2014.  
 

 

Domínios 

GRUPO 1 

         Nº de                             Nº de  

     parceiros                   relações (mês) 

     r              p                   r                 p       

GRUPO 2 

         Nº de                           Nº de  

     parceiros                relações (mês) 

     r               p                 r               p       

Desejo 0,29         0,01              0,46           0,000 

 

0,05          0,727          0,36           0,004 

Excitação 0,33         0,004             0,50          0,000 

 

 0,10          0,436         0,40           0,001  

Lubrificação 0,25         0,037             0,54          0,000 

 

 0,05          0,701          0,38          0,002 

Orgasmo 0,31         0,006             0,45          0,000 

 

 0,01          0,971           0,25         0,048 

Satisfação 0,20         0,087             0,47          0,000 

 

 0,03          0,811          0,51          0,000 

Dor -0,01        0,403             0,02          0,877 

 

  0,11         0,413           0,35         0,005 

* Estatisticamente significante se p<0,05. Fonte: Castelo, 2014. 

 Segundo os dados encontrados na tabela 11, no grupo 1 houve correlação estatisticamente 

significante quanto ao número de parceiros nos domínios desejo, excitação, lubrificação e orgasmo 

(p<0,05). Pode-se analisar também que em todos os domínios citados acima houve o teste r 

positivo, isso mostra que a intensidade é diretamente proporcional ao número de parceiros, ou seja, 

quanto mais parceiros essas mulheres tiverem ao longo da vida maior será o desejo, a excitação, a 

lubrificação e o orgasmo.  

Ao analisar a quantidade de relações sexuais mensais no grupo das mulheres 

mastectomizadas, percebe-se que houve correlação estatisticamente significante em todos os 

domínios da escala FSFI, exceto no domínio dor (p>0,05). Isso mostra que em todos os domínios o 

teste r apresentou-se positivo, ou seja, intensidade diretamente proporcional, significando que 

quanto mais relações sexuais essas mulheres tiverem maior será o desejo, a excitação, a 

lubrificação, o orgasmo e a satisfação. 

No grupo 2 percebe-se que não houve correlação estatisticamente significante entre os 

domínios da escala FSFI e o número de parceiros (p>0,05).  

Quanto ao número de relações sexuais no grupo 2 houve correlação estatisticamente 

significante em todos os domínios da escala FSFI, inclusive no domínio da dor (p<0,05). Como 

também, apresentaram teste r positivo, ou seja, intensidade diretamente proporcional, significando 

que quanto mais relações sexuais essas mulheres tiverem maior será o desejo, a excitação, a 

lubrificação, o orgasmo e a satisfação. Analisando separadamente o domínio dor, pode-se perceber 

que o maior número de relações sexuais aumenta a dor dessas mulheres, necessitando considerar 

alguma doença associada para ter influenciado estatisticamente este domínio neste grupo. 
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A partir da tabela 12 pode-se analisar a correlação estatística dos domínios da escala FSFI 

no grupo de mulheres mastectomizadas levando em consideração a realização ou não da 

reconstrução mamária. 

TABELA 12. Análise das médias (DP) e dos escores do FSFI das mulheres mastectomizadas 

(n=73) a partir da realização ou não da reconstrução mamária. Fortaleza, 2014.  
Domínios da FSFI Reconstrução 

Mamária 

 

Mulheres Mastectomizadas (N= 73)  

                                                                    Escore FSFI 

         Média (DP)           p                 Mínimo               Máximo      

Desejo                                                          

 

Sim 

Não 

 

          3,4 (±0,9)                                      1,2                        5,4 

          2,6 (±1,1)            0,001                 1,2                        4,8 

 

Excitação Sim 
Não 

 

          3,7 (±1,0)                                      1,5                        6,0 
          2,9 (±1,2)            0,002                 1,2                        5,1 

           

Lubrificação Sim 

Não 

 

          3,6 (±1,1)                                      1,2                        5,7 

          2,5 (±1,0)            0,000                 1,2                        5,4 

           

Orgasmo Sim 

Não 

 

          4,5 (±1,2)                                      2,0                        6,0 

          3,2 (±1,3)            0,000                 1,2                        5,6 

           

Satisfação Sim 

Não 

 

          4,7 (±1,1)                                      1,2                        6,0 

          3,6 (±1,6)            0,001                 1,2                        6,0 

 

Dor Sim 
Não 

 

          5,4 (±0,9)                                      3,2                        6,0 
          5,0 (±1,3)            0,076                 1,2                        6,0 

           

Escore total  

da escala 

Sim 

Não 

 

          4,2 (±0,8)                                      2,4                        5,6 

          3,3 (±1,0)            0,000                 1,6                        5,2 

       

* Estatisticamente significante se p<0,05. Fonte: Castelo, 2014. 

 A maioria (50,7%) das mulheres mastectomizadas não realizou a reconstrução mamária 

(TABELA 3), pode-se perceber que em todos os domínios da escala, exceto o da dor, apresentaram 

correlação estatisticamente significante (p<0,05) para as mulheres que realizaram a reconstrução da 

mama. Conclui-se que o desejo, a excitação, a lubrificação, o orgasmo e a satisfação apresentam-se 

elevados nas mulheres com reconstrução mamária, isso pode ser constatado pelas maiores médias 

dos domínios terem sido encontradas no grupo de mulheres que tiveram a mama reconstruída.  

 A predominância dos maiores escores em mulheres mastectomizadas com reconstrução 

mamária repercutiu na média do escore total, posto que houve correlação estatisticamente 

significante (p=0,000) para as mulheres que realizaram reconstrução mamária, levando em 

consideração que os domínios que mais contribuíram para elevar a médias para o grupo dessas 

mulheres com reconstrução da mama foram o orgasmo, a satisfação e a excitação.  
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A partir da tabela 13 pode-se analisar a correlação encontrada entre os domínios da escala 

FSFI nos dois grupos de mulheres estudadas, sendo possível perceber que houve significância 

estatística na maioria dos pares dos domínios da escala.                          

TABELA 13. Análise da correlação inter-domínios do Female Sexual Function Index (FSFI) dos 

grupos 1 (N=73) e 2 (N=62). Fortaleza, 2014.  
Mulheres 

mastectomizadas  

 

Mulheres não 

mastectomizadas 

 

 

         Desejo 

 

 

Excitação 

 

 

Lubrificação 

 

 

Orgasmo 

 

 

Satisfação 

 

 

Dor 

Desejo - 

 
 

- 

0,81  

(p<0,01) 
 

0,27 

(p<0,05) 

0,67  

(p<0,01) 

 

0,23 

(p<0,05) 

0,71  

(p<0,01) 
 

0,25 

(p= 0,053) 

0,69  

(p<0,01) 
 

0,26 

(p<0,05) 

0,02  

(p =0,841) 
 

0,31 

(p<0,05) 

Excitação  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

0,76  

(p<0,01) 

 

0,84 

(p<0,01) 

 

0,82  

(p<0,01) 

 

0,79 

(p<0,01) 

 

0,79  

(p<0,01) 

 

0,64 

(p<0,01) 

 

0,04  

(p= 0,728) 

 

0,73 

(p<0,01) 

Lubrificação  

- 

 
 

- 

 

- 

 
 

- 

 

- 

 
 

- 

 

0,87  

(p<0,01) 
 

0,75 

(p<0,01) 

 

0,71  

     (p<0,01) 
 

0,64 

(p<0,01) 

 

0,84  

(p<0,01) 
 

0,71 

(p<0,01) 

Orgasmo  

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

0,87  

(p<0,01) 

 

0,64 

(p<0,01) 

 

0,18  

(p= 0,138) 

 

0,71 

(p<0,01) 

Satisfação  

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

0,22  

(p= 0,057) 

 

0,70 

(p<0,01) 

Fonte: Castelo, 2014. 

É possível perceber, que no grupo de mulheres mastectomizadas os maiores índices de 

correlação foram observados entre: lubrificação e orgasmo, orgasmo e satisfação e lubrificação e 

dor. Enquanto no grupo de mulheres sem neoplasia mamária os índices de correlação mais elevados 

foram: excitação e lubrificação e excitação e orgasmo. Também se pode considerar que os menores 

índices encontrados foram relacionados à dor, exceto no grupo das mulheres mastectomizadas na 

correlação da lubrificação e dor. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A sexualidade humana é um fenômeno complexo com várias dimensões, não é um conceito 

que pode ser considerado separado da saúde, consistindo num fator central para a manutenção do 

bem-estar (MELO, 2004). Considerando que os tratamentos do câncer de mama podem repercutir 

na sexualidade da mulher, torna-se necessária uma mudança na prática assistencial (FERREIRA et 

al, 2013). 

Destaca-se, assim, a necessidade de um olhar mais ampliado a essa problemática de modo 

que as vivências, os significados e as experiências vividas por essas mulheres possam ser 

contempladas nas práticas assistenciais de enfermagem (FERREIRA et al, 2013). Com isso, a 

proposta desse estudo foi validar a escala FSFI em duas amostras, sendo uma de mulheres 

mastectomizadas e outra de mulheres sem a neoplasia mamária e assim, analisar quais fatores 

sociais e ginecológicos poderiam alterar a função sexual feminina. 

 

 

6.1 Características Sociodemográficas e Obstétricas 

 

Os resultados dessa casuística, de acordo com a tabela 2, revelaram poucas 

características sociodemográficas comuns entre mulheres mastectomizadas e sem a neoplasia 

mamária, sendo a maioria casada e católica. Contudo, houve variações entre os dois grupos no que 

diz respeito a idade, anos de estudos, renda familiar e ocupação. 

 A maior ocorrência de participantes mastectomizadas encontra-se na faixa etária acima 

de 42 anos, sendo semelhante ao estudo de coorte histórica realizado com população feminina com 

câncer de mama. A faixa etária de 50 a 59 anos representou 28,8% das mulheres em estudo 

realizado (SCHNEIDER, 2009). Quanto à maioria ser casada e possuir o ensino fundamental 

completo, esses resultados coadunam com outra pesquisa realizada que tinha como objetivo 

verificar perfil sociodemográfico e clínico de mulheres com diagnóstico de câncer de mama em 

tratamento com tamoxifeno (LEITE; AMORIM; CASTRO, 2011). 

Em estudo realizado por Gonçalves et al (2010) com 58 mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama atendidas na Clínica de Oncologia de Aracaju-SE, 32(55,2%) das entrevistadas 

tinham idade igual ou superior a 50 anos, com isso pode-se inferir que na população estudada, a 

idade foi considerada como fator de risco, pois, de acordo com a literatura, os fatores de risco para 

câncer de mama começam com a idade, principalmente acima de 50 anos. 

É possível perceber que as mulheres mastectomizadas abaixo de 36 anos no presente 

estudo, compreendeu uma porcentagem pequena (n= 9; 12,3%), isso porque o câncer de mama é 
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raro em mulheres abaixo de 35 anos. Porém, não se pode deixar de reforçar a necessidade de 

intensificar a prevenção dessa neoplasia nessa faixa etária, pois já é visível a presença de indivíduos 

afetados pela doença nesse período. Em estudo realizado com 115 mulheres que tinham menos de 

50 anos no momento do diagnóstico, observou-se uma média de idade de 37,5 anos, mostrando que 

a população apresenta-se predisposta ao desenvolvimento dessa neoplasia nessa faixa etária 

(HERBENICK, 2008). 

No tocante a prevalência do estado marital, esse resultado corrobora com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), em que foi verificado aumento no 

número de casamentos realizados no Brasil, em parte devido à legalização das uniões consensuais. 

Em 2012, o total de casamentos realizados no País foi de 1.026.736, ou seja, 5% superior ao total 

observado no ano anterior. 

O estado civil casado ou o convívio com companheiro não se constitui como fator de 

risco para CA de mama. Entretanto, ser mulher e ter CA de mama pode ter relação à diversidade de 

papéis assumidos por elas na contemporaneidade, com jornadas duplas ou triplas o que pode 

desencadear estresse, considerando que sua inserção no campo de trabalho não a libera das 

responsabilidades com as atividades domésticas e educação dos filhos, o que resulta em acúmulo de 

atribuições o que pode contribuir para o desequilíbrio orgânico (LAUTER, 2014). 

Ainda sobre as mulheres mastectomizadas, a maior parte dessas mulheres tinham mais 

de 8 anos de estudos, resultado positivo, tendo em vista que a escolaridade é um fator importante 

nessa condição, por ser uma doença que necessite de maior adesão por parte dos pacientes e 

obtenção de melhor resultado ou até a cura desta doença. Contudo nas mulheres não 

mastectomizadas, os anos de estudos concentraram-se no ensino fundamental incompleto, onde 

temos até 8 anos de estudos, seguindo o perfil sociodemográfico comum no Brasil.  

O nível socioeconômico, em muitos estudos, tem sido relacionado ao surgimento do 

câncer, pois pessoas com menor grau de escolaridade têm maior dificuldade para entendimento e 

realização do processo de prevenção. Estes perfis pesquisados foram similares em um estudo caso 

controle realizado no Sul do Brasil que objetivava avaliar a frequência de autoavaliação de saúde 

negativa e fatores associados em mulheres com câncer de mama, no qual a maior parte das 

avaliadas era de cor branca, com até oito anos de estudos e renda familiar baixa (MELO et al, 

2013). 

Ao analisar o perfil ginecológico dessas mulheres, pode-se perceber que a menarca dos 

dois grupos apresentaram-se após os 12 anos. Esse dado não corrobora com a literatura que 

considera a menarca precoce (antes dos 12 anos) como um fator de risco para o câncer de mama. 

Segundo Lauter (2014) podem ser caracterizados como fator de risco para o câncer de mama a 

menstruação antes dos 12 anos e a menopausa depois dos 55 anos. Confirmando essa afirmação, 
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estudo realizado com mulheres na Índia com grupo caso e controle de 105 participantes, apresentou 

como fator de risco a menarca precoce (DAS et al, 2012).  

Outro fator de risco para o câncer de mama compreende o uso de anticoncepcionais 

orais, representado neste estudo, por 13,6% e 29,2%, respectivamente pelo grupo de mulheres 

mastectomizadas e sem a neoplasia mamária. Em estudo realizado por Lauter, 2014, que avaliou um 

estudo caso-controle com mulheres portadoras de CA de mama, observou-se que no grupo caso o 

uso de anticoncepcional oral (AO) é referido por 78,2% das pesquisadas, enquanto no controle 

concentra 60,8%. Há uma associação altamente significativa estatisticamente (p<0,01). Ao avaliar o 

tempo médio de uso de AO, as médias não diferem, 14,8 ±8,7 anos no caso e 14,4 ±6,3 anos no 

grupo controle. O uso de AO por mais de 20 anos é referido por 38,5% dos casos, enquanto no 

controle este percentual é de 21,0%. Apresentou alta significância estatística (p<0,01). 

Ao analisar o número de relações sexuais, observa-se no presente estudo que a maioria 

das mulheres mastectomizadas (n= 42; 57,5%) relatou menos de oito relações por mês, isso implica 

menos de duas relações por semana, já no grupo de mulheres sem CA de mama, 47 (75,8%) 

afirmaram mais de 8 relações sexuais por mês. Segundo Vieira et al (2013), em seu estudo com 135 

mulheres com câncer de mama, observou que a chance de uma mulher ter vida sexual ativa é 

menor, quanto maior a sua idade (OR=0,9; p=0,05) e o fato de uma mulher ter um relacionamento 

estável aumenta em 63 vezes a chance de ela ter vida sexual ativa (p<0,05).  

De acordo com Vieira et al (2013) apesar da diminuição da frequência da atividade 

sexual após o diagnóstico do câncer e cerca de metade das mulheres, em seu estudo, terem relatado 

dificuldades sexuais, constatou-se que a atividade sexual das mulheres sobreviventes ao câncer de 

mama não estão associadas aos tratamentos, mas à idade e à oportunidade de ter sexo, no caso, 

definida pela presença de um parceiro sexual, variáveis estas que se apresentaram associadas. Essas 

informações são cruciais, pois os profissionais de saúde não devem ignorar este tema, mas sim 

podem e devem orientar em relação à vida sexual, a interrupção e aos sintomas provocados pelos 

tratamentos que interferem na vida sexual. 

Quanto o perfil obstétrico, percebe-se que a maioria das mulheres tanto as 

mastectomizadas como as sem a neoplasia, tiveram mais de duas gestações, (n= 49; 67,1%) e (n= 

36; 58,1%), respectivamente. Em estudo de Silva e Riul (2011), com 18 mulheres com câncer de 

mama e em tratamento quimioterápico, ao avaliar o perfil obstétrico, observou que todas as 

pacientes tiveram pelo menos uma gestação, tendo como média de número de filhos 3,16, variando 

de 1 a 12 filhos. A literatura aponta como fatores de risco a nuliparidade e gestação após os 30 anos 

de idade, porque o câncer de mama é uma doença estrogênio-dependente, dessa forma, o estrogênio, 

é um dos hormônios utilizados na terapia de reposição hormonal, tem papel importante no 
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desenvolvimento do CA de mama, pois induz o crescimento das células do tecido mamário 

(BRASIL, 2008). 

Fato interessante é que a amamentação é considerada como fator protetor quando 

praticada por no mínimo seis meses, pode estar associado à diferenciação completa das células 

mamárias e ao menor tempo de exposição à ação de hormônios sexuais, que se encontram 

diminuídos durante a amenorreia induzida pela lactação. Além disso, a intensa esfoliação do tecido 

mamário e a apoptose maciça de células epiteliais, decorrentes da amamentação, podem reduzir o 

risco de câncer de mama por meio da eliminação de células que tenham sofrido algum dano 

potencial no ácido desoxirribonucleico (DNA) (WORLD, 2007). 

Em relação ao perfil clínico das mulheres mastectomizadas, percebe-se que a maior 

parcela foi submetida à cirurgia do tipo não conservadora, dado que vai ao encontro do estudo que 

aponta a realização de mastectomia, como tipo de cirurgia predominante (53%) (TRUFELI et al, 

2008).  

A utilização cada vez maior da cirurgia do tipo conservadora, em que não há extirpação 

completa da mama, tem reduzido o efeito negativo na autoimagem e imagem corporal das mulheres 

afetadas pela doença (CAMARGO; SOUSA, 2003).  

A maioria das participantes do estudo foi submetida aos quatro tipos de tratamento 

(cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia). Em estudo desenvolvido sobre a 

assistência oncológica pelo Sistema Único de Saúde, em mulheres com câncer de mama no Estado 

do Rio de Janeiro, verificou-se que a maioria das que realizou quimioterapia foi submetida a 

tratamento local (cirurgia e radioterapia) e a tratamento sistêmico (hormonioterapia) (BRITO; 

PORTELA; VASCONCELLOS, 2005).  

Ao analisar 30 mulheres com câncer de mama, submetidas a uma cirurgia (radical ou 

parcial) e posterior tratamento buscou avaliar imagem corporal. A maioria das participantes (86,7%) 

realizou uma mastectomia radical e apenas 13,3% foram submetidas à uma mastectomia parcial. 

Relativamente ao tipo de tratamento pós-cirúrgico, verificou-se que grande parte das participantes 

(30%) efetuou hormonioterapia, bem como, quimioterapia em conjunto com radioterapia (também, 

30%) (RAMOS, PATRÃO, 2005). Esses dados corroboram com os do presente estudo, posto que a 

maioria das mulheres realizou mastectomia total (90,4%) e realizaram tratamentos concomitantes 

(61,6%). 

Quanto ao tempo de realização da cirurgia radical 51 (69,9%) possuem menos de 5 anos 

de procedimento cirúrgico. Há relatos na literatura de interrupção da vida sexual por pelo menos um 

ano, com a avaliação de que mesmo cinco anos após a cirurgia a vida sexual não volta a ser a 

mesma (BIGLIA, 2010). Entretanto, Vieira et al (2013), observaram que metade das mulheres 



75 

 

 

retornaram à atividade sexual dentro de seis meses após o diagnóstico. Cerca de metade das 

mulheres apresentaram vida sexual ativa, com o número médio de seis relações sexuais mensais.  

Além disso, estudos apresentam resultados da aplicação do FSFI na população geral, 

similares aqueles encontrados neste estudo, como a pesquisa conduzida no Chile, que mostrou 40% 

das mulheres com disfunção sexual, enquanto o estudo realizado nos Estados Unidos mostrou 43% 

das mulheres com disfunção sexual. Essas elevadas prevalências corroboram com as encontradas 

pelo nosso estudo que foi de 55,6% para a amostra geral (LAUMANN, 1999; BLUMEL et al, 

2004). A prevalência da disfunção sexual é elevada, situando-se entre os 25 e os 63% a nível 

mundial, mas os estudos realizados são escassos e os dados observados são bastante heterogêneos e 

usam diferentes modelos de classificação (PABLO, SOARES, 2004). 

Uma revisão da literatura realizada por Lewis et al (2004) constata prevalência de 

disfunção sexual em mulheres de 40 a 45%, enquanto estudo realizado no Brasil mostra que metade 

das mulheres referiram algum tipo de dificuldade sexual (ABDO, 2004). 

Em estudo realizado com 346 mulheres em Portugal, a prevalência encontrada para a 

DSF foi de 77,2% (IC95% 72,0-82,7). A perturbação do orgasmo foi a mais prevalente, referida por 

55,8% das mulheres (IC95% 51,0-63,9). Dos fatores associados a esta perturbação, o stress foi o 

mais prevalente (30,7%). A dispareunia foi a segunda mais referida pelas mulheres (40,9%, IC95% 

35,6-49,0) (RIBEIRO, MAGALHÃES, MOTA, 2013). 

Todos os tipos de tratamento para o câncer de mama causam alterações psicológicas ou 

físicas que afetam diretamente a sexualidade feminina e interferem em muitos domínios da função 

sexual. Mulheres em hormonioterapia referiram disfunção sexual e aversão ao sexo, bem como 

dificuldade de atingir orgasmo, com piora progressiva ao longo do tratamento, porém com remissão 

dos sintomas após a conclusão. O ressecamento severo da vagina associado à menopausa precoce 

induzida pelo tratamento pode produzir dor à relação sexual (BERGLUND, 2001, BARTON-

BURKE, 2007). 

A hormonioterapia vem sendo utilizada em pacientes com receptores de estrogênio e/ou 

receptores de progesterona positivos, e vem sendo recomendada por aumentar a sobrevida de 

pacientes com câncer de mama (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2005).  

Percebe-se que a maioria das mulheres havia realizado todos os quatro tipos de 

tratamento, cirúrgico, quimioterápico, radioterápico e hormonioterápico. Pesquisa revela que 73,8% 

das pacientes tratadas com câncer de mama em Centro de Alta Complexidade em Oncologia e 61% 

das mulheres assistidas nas Unidades Isoladas estavam em hormonioterapia (BRITO; PORTELA; 

VASCONCELLOS, 2005).  
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6.2 Aplicação da Female Sexual Function Index 

Observou-se que mulheres com CA de mama mastectomizadas acima de 42 anos 

apresentaram menor lubrificação. Esse dado pode estar atribuído não somente a presença da 

neoplasia mamária, mas também aos sintomas do climatério. 

Segundo Cabral et al (2012), o climatério é caracterizado pelo estado fisiológico do 

hipoestrogenismo progressivo, tendo como marco a interrupção definitiva dos ciclos menstruais 

(menopausa). Tal período se inicia por volta dos 40 anos, estendendo-se até os 65 anos, sendo 

frequentemente acompanhado por sintomas característicos e por dificuldades nos aspectos 

emocional e social. 

Durante o climatério, o hipoestrogenismo torna o epitélio do trato genital mais delgado e 

frágil. Na vulva, ocorre decréscimo na secreção das glândulas sudoríparas, sebáceas e atrofia das 

glândulas de Bartholin, o que propicia a secura e o estreitamento da vagina, com redução de sua 

rugosidade e elasticidade. O ressecamento severo da vagina associado à menopausa precoce 

induzida pelo tratamento pode produzir dor à relação sexual (BARTON-BURKE, GUSTASON, 

2007, VIEIRA et al, 2013). A menor capacidade de lubrificação frente estimulação sexual pode 

causar a dispareunia, caracterizada por dor na relação sexual, fato que prejudicará o funcionamento 

sexual da mulher (CABRAL et al, 2012). 

Levando em consideração que essas mulheres além de vivenciarem o período da menopausa 

e todos os seus sintomas associados, ainda encaram a realidade do câncer de mama, como: 

mudanças na imagem corporal, na autoestima e medo da morte, além de tratamentos agressivos e 

traumáticos. Dessa forma, a mastectomia pode trazer, dentre tantos outros sintomas, depressão e 

baixa autoestima ocasionados pela retirada de um dos mais significativos símbolos sexuais. Todos 

os tipos de tratamento para o câncer de mama causam alterações psicológicas ou físicas que afetam 

diretamente a sexualidade feminina e interferem em muitos domínios da função sexual.  

Em um estudo realizado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no período de 2008 a 

2010, foi aplicada a escala FSFI em dois grupos de mulheres, no grupo caso (24 mulheres) 

apresentavam menopausa e diagnóstico recente de CA de mama e o grupo controle também estava 

na menopausa, mas sem a neoplasia mamária. Foi observado que pacientes com mais de 55 anos 

apresentaram média inferior nos dois grupos estudados tanto no domínio lubrificação (p=0,03) 

como no domínio satisfação (p=0,018) (CAVALHEIROS et al, 2012).  

Corroborando com os dados encontrados, em estudo realizado no Hospital do Câncer de 

Pernambuco com 71 mulheres em tratamento de radioterapia contra o câncer de colo do útero, foi 
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observado que 76,1% das mulheres relataram falta de lubrificação vaginal como fator negativo para 

um bom desempenho sexual (BERNARDO et al, 2007). 

A presente pesquisa apresentou correlação estatisticamente significante entre a renda 

familiar e o domínio excitação no grupo de mulheres sem câncer de mama, de modo que a média 

foi maior naquelas com renda familiar superior a 2,1 salários mínimos. Em estudo realizado no 

Hospital Universitário em Sergipe, ao analisar a presença de disfunção sexual entre as diferentes 

categorias de renda, não se observou diferença significativa (p=0,1). Assim, a prevalência foi de 

14,3% para mulheres com renda familiar menor ou igual a um salário mínimo, 28% para mulheres 

com renda entre dois e quatro salários e 17,5% para mulheres com renda familiar maior ou igual a 

cinco salários mínimos (PRADO, 2010).  

Os dados apresentados por Prado (2010) corroboram com o grupo do presente estudo, 

relacionado a mulheres com câncer de mama, e não apresentou dados estatisticamente significantes 

quando correlacionado com a renda familiar. Isso pode levar a considerar que a neoplasia mamária 

independe de nível econômico para alterar ou não algum domínio relacionado à sexualidade 

feminina. 

A literatura não é unânime quanto à associação entre nível socioeconômico e disfunção 

sexual. Em estudo realizado com mulheres americanas, a deterioração da posição econômica foi 

associada ao aumento modesto do risco em todas as categorias de disfunção sexual feminina 

(LAUMANN, 1999). Outros estudos evidenciaram uma associação inversa entre a atividade 

remunerada e a ocorrência de disfunção sexual (KADRI, 2002 e NAZARETH, 2003). 

Nas mulheres com CA de mama foi observado segundo a intensidade e a correlação de 

Pearson que houve correlação estatisticamente significante quanto à idade nos domínios desejo, 

excitação, lubrificação e orgasmo (p<0,05) com intensidade inversamente proporcional à idade. 

Nessas mulheres, esses domínios da escala FSFI mostraram-se reduzidos nas mulheres com idade 

mais avançada.  

Em estudo populacional que avaliou 1.998 mulheres europeias (Reino Unido, Alemanha, 

França e Itália) e 1.591 norte-americanas, com idade entre 20 e 70 anos, todas em parceria sexual 

estável, a prevalência da falta de desejo entre as europeias variou de 11% a 53%, com tendência 

semelhante entre as norte-americanas (HAYES et al, 2007). No Brasil, estudo com 1.271 mulheres 

acima de 18 anos apontou como maior queixa sexual a falta de desejo. A prevalência, de 23,4% 

para as mais jovens, atinge 73,0% entre as de idade avançada (ABDO, 2002). 
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O desejo sexual é comprometido por uma série de influências inibitórias e excitatórias. A 

diminuição do desejo pode estar relacionada a distúrbios da excitação sexual, dispareunia e 

anorgasmia. O aumento da idade provoca grande variabilidade nos parâmetros sexuais, 

confirmando que a atividade sexual da mulher menopáusica e pós-menopáusica depende 

progressivamente de condições básicas, como bem-estar, saúde física e mental, qualidade do 

relacionamento e circunstâncias de vida (FLEURY E ABDO, 2009). 

Estudo populacional com 356 mulheres entre 20 e 70 anos identificou que a diminuição do 

desejo ocorre mais frequentemente naquelas em relacionamentos mais longos. Por outro lado, entre 

aquelas que relatam maior satisfação com seu parceiro ou que valorizam mais a vida sexual, a 

diminuição do desejo é menos provável. Desconforto sexual esteve diretamente associado à 

depressão e inversamente associado a maior facilidade para comunicação das necessidades sexuais, 

sugerindo que os fatores relacionais são mais importantes do que a idade e a menopausa no 

desencadeamento do transtorno do desejo sexual hipoativo (TDSH) (HAYES, 2008). 

Ocorre aumento significativo das queixas sexuais relacionadas com o desejo sexual 

hipoativo (DSH), disfunção de orgasmo e dispareunia em mulheres nas fases de pré- e pós-

menopausa. O estudo longitudinal Assessment of Ageing in Women (HOWARD, O’NEILL, 

TRAVERS, 2006), em 2004, investigou o comportamento sexual em mulheres australianas em uma 

faixa etária de 40 a 49 e 70 a 79 anos, e observou que a procura pela relação sexual diminuiu 

notadamente com a idade. Comparando os dois grupos, a indiferença para frequência sexual 

aumentou de 26,7% no primeiro grupo, para 72,3% entre as mais idosas. O avançar da idade e as 

mudanças nos níveis hormonais no climatério podem ter repercussões biológicas e psíquicas 

negativas que são desfavoráveis aos sistemas envolvidos na resposta sexual normal. A percepção do 

envelhecimento, o nível cultural, o grau de satisfação emocional com o parceiro e a lubrificação 

vaginal inadequada influenciam significativamente o desejo sexual e o orgasmo (LARA, 2008). 

Em um estudo realizado com jovens mulheres com diagnóstico de câncer (média de idade 

foi de 37,4 anos) de mama e mulheres sem a neoplasia, ao avaliar a experiência delas com o 

orgasmo, observou que as jovens sobreviventes de câncer de mama pontuaram significativamente 

inferior na subescala de orgasmo do Questionário de Função Sexual (QFS) comparado a mulheres 

sem câncer. Esta diferença pode ser explicada por uma série de razões, incluindo alterações 

relacionadas com o tratamento hormonal, fadiga, secura vaginal, dispareunia, ansiedade e estresse, 

imagem corporal, a habilidade de relaxar durante o sexo, interesse e desejo (HERBENICK, 2008). 

Ao analisar os domínios da FSFI com o estado civil, observou-se que mulheres com CA de 

mama não casadas apresentaram correlação estatisticamente significante na maioria dos domínios 
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da escala, exceto na dor. Isso mostrou que as mulheres não casadas apresentaram desempenho mais 

satisfatório na maioria dos domínios. Esses dados confrontam os estudados por Huguet et al (2009), 

com 110 pacientes do ambulatório de Oncologia Mamária do Centro de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher (CAISM) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) que observou que 

mulheres com relacionamentos estáveis tiveram escores melhores do que as sem relacionamentos 

tanto no componente intrínseco (p=0,004) como no extrínseco (p=0,003), isso porque nesse estudo 

a sexualidade foi avaliada segundo o questionário sobre a qualidade de vida – WHOQoL-bref, que 

faz uso de dois fatores, o intrínseco (intimidade) e o extrínseco (atratividade). 

A ausência de parceiro fixo pode ser indicativo de maior bem-estar para a mulher por 

sentirem-se mais livres e menos incomodadas no tocante à vivência da sexualidade (MADEIRA et 

al, 2007). Isso foi justificado pelos autores do estudo, como uma ausência de “cobrança” que gerava 

esse sentimento de bem-estar. 

Em estudo com mulheres alemãs com CA de mama sobre qualidade de vida foram 

observados escores similares ao da população alemã geral. A importância do apoio a mulher com 

câncer de mama pode ser observada no estudo de Greendale et al (2001), pois mulheres com 

companheiro apresentaram escores significativamente melhores nos domínios psicológicos e 

relações sociais. Já mulheres sem companheiro e sem a mama, ou com deformidade pós-cirúrgica 

da mama, podem sentir-se inferiorizadas se comparadas àquelas que possuem mamas não operadas 

e, por isso, menos capazes de estabelecer novos vínculos afetivos. Mulheres sem companheiro 

parecem ser mais vulneráveis a problemas de ajustamento, sobretudo no campo de relacionamentos. 

Isso leva a considerar que as mulheres casadas do grupo de CA de mama por serem 

mastectomizadas podem sentir-se com autoestima prejudicada e inferiores fisicamente para 

estimularem sexualmente seus companheiros, ocasionando as médias inferiores na maioria dos 

domínios analisados pela FSFI. 

As mulheres com câncer de mama mastectomizadas, geralmente, se encontram em um 

estado emocional frágil, podendo-se esperar que tenham fantasias de sentimento de culpa por não 

ter procurado ajuda anterior, medo da morte pelo câncer, acompanhado de dor e sofrimento pela 

retirada do tumor na mastectomia, medo da perda do parceiro, comprometimento da sexualidade 

podendo sentir diminuída a sua capacidade de sedução e sua feminilidade pela perda do órgão 

(DECAT, 2006). 

Em estudo realizado com 30 mulheres com câncer de mama, sendo aplicadas escalas de 

relacionamento conjugal, satisfação sexual e imagem corporal, foi observado que em relação à 

qualidade do relacionamento conjugal/status marital anterior à cirurgia, é possível verificar que o 
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grupo de mulheres que classificou seu relacionamento conjugal anterior à cirurgia como “muito 

satisfatório” foi o que apresentou pontuações totais mais elevadas na Escala de Relacionamento 

Conjugal. Portanto, quanto maior é a pontuação total desta escala melhor é o relacionamento 

conjugal. Desta forma, percebe-se que as mulheres cujo relacionamento, antes da cirurgia, é 

definido como “muito satisfatório” têm, também, melhor relacionamento conjugal depois da 

cirurgia, quando comparadas com as mulheres que caracterizaram seu relacionamento antes da 

cirurgia como “pouco satisfatório” (RAMOS e PATRÃO, 2005). Isso demonstra que a disfunção 

dessas mulheres casadas não deve ser atribuída somente a mastectomia, pois se deve analisar o 

desempenho da relação conjugal antes do diagnóstico. 

Ao analisar a disfunção sexual associada ao vínculo empregatício, notou-se que no grupo 

das mulheres mastectomizadas, houve correlação estatisticamente significante apenas nos domínios 

desejo (p=0,042) e orgasmo (p=0,018). Enquanto que no grupo de mulheres sem CA de mama, não 

houve correlação estatística em nenhum dos domínios. Segundo estudo realizado por Ribeiro 

(2013), com 214 mulheres em idade reprodutiva, ao correlacionar a prevalência de disfunção sexual 

e a atividade profissional, não se observou correlação estatística (p=0,117) entre os grupos de 

mulheres sexualmente ativas e não ativas. 

Contudo, na pesquisa em questão, não houve associação na maioria dos domínios quando 

correlacionado vinculo empregatício e disfunções sexuais. Ao tratar desse assunto devemos 

considerar as fortes mudanças que ocorreram em nossa sociedade desde os anos 60 com a chamada 

“revolução sexual”. 

Desde o direito ao prazer sexual, passando pela pílula anticoncepcional e o feminismo, 

chegamos às modificações no casamento, o surgimento do divórcio e das famílias chefiadas por 

mulheres. A emancipação econômica dos indivíduos, de certa forma, os desobriga da vida familiar 

ou pelo menos daquele modelo de família tradicional e cresce na sociedade industrializada o 

número de pessoas que querem viver sozinhas. A sexualidade tornou-se mais livre, algo que tem a 

ver com a identidade de cada um, e não mais uma norma coletiva predeterminada. O prazer sexual 

não está mais vinculado ao estado civil e nem recebe influência direta da ocupação profissional da 

mulher. Com isso, a valorização do “ser casado” abriu espaço para a “união estável” e para os 

relacionamentos passageiros. A mulher tornou-se financeiramente mais independente e com isso, 

não permite ser dominada sexualmente pelo poder masculino (LARA et al, 2008). 

 

 

 



81 

 

 

6.3 Aplicação da Female Sexual Function Index e a associação com os dados gineco-

obstétricos 

 

 Percebe-se no presente estudo que o grupo de mulheres com câncer de mama apresentou 

correlação estatística quando associado os domínios da FSFI e a quantidade de parceiros e números 

de relações sexuais (p<0,05).  Confrontando os dados do estudo em questão, Vieira et al (2013), 

avaliou 139 mulheres atendidas no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na Reabilitação de 

Mastectomizadas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no 

período de setembro de 2010 a janeiro de 2011, que haviam recebido o diagnóstico de câncer há 

pelo menos seis meses, quando analisou a vida sexual dessas mulheres, observou-se que a média de 

relações mensais foi de 6,3 para aquelas que tiveram relação sexual no último mês. Durante o 

tratamento do câncer interromperam as relações sexuais 45,3% (63) delas, 25,9% (36) não 

interromperam e 28,7% (40) estavam sem parceiro. Das 63 mulheres que concluíram o tratamento 

de câncer apenas 10 ainda não haviam retomado as relações sexuais. 

 Em estudo realizado com 85 pacientes japonesas diagnosticadas com câncer de mama e em 

acompanhamento pós-cirurgia, percebeu-se alterações em relação ao desejo sexual das entrevistadas 

e a frequência de relações sexuais. No caso de 16 entrevistadas, cuja frequência de sexo diminuiu, 

apesar de seu desejo sexual se manter intacto, é possível que essa diminuição da frequência tenha 

sido causada por fatores relacionados aos seus parceiros. Por outro lado, sete entrevistadas cuja 

frequência de sexo foi mantida apesar da diminuição do desejo sexual pode ter sido “forçada” a ter 

relações sexuais, a fim de satisfazer o desejo de seus parceiros (TAKAHASHI et al, 2008). 

 De acordo com uma Pesquisa Global de Atitudes Sexuais, a diminuição da frequência das 

relações sexuais é causada por várias mudanças sexuais após o tratamento, e comportamentos. Essa 

pesquisa internacional investigou sexo e relacionamentos de 27 500 homens e mulheres com idade 

entre 40-80 de 29 países, as mulheres na Ásia Oriental foram as menos propensas a falar com os 

seus parceiros sobre seus problemas sexuais (20% versus 37-50% em grupos de países asiáticos não 

leste) (MOREIRA, BROOK, GLASSER, 2005). Porém, sabe-se que é extremamente importante 

para os profissionais de saúde, independente de localização ou cultura, que facilitem a comunicação 

verbal com relação à sexualidade entre os casais para que eles possam ter o sexo como agradável 

para ambos.  

 Pode se perceber, no presente estudo, que mulheres com CA de mama apresentaram os 

domínios da FSFI com correlação estatisticamente significante e positiva, embora o tratamento para 

o câncer de mama afete diretamente a vida sexual dessas mulheres, devido à redução da autoestima, 
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pode-se considerar que quando elas vencem o obstáculo físico e emocional imposto pela doença 

podem apresentar estímulos sexuais positivos. 

 O apoio dos companheiros pode ter um peso importante na sexualidade da mulher com CA 

de mama. O advento desta neoplasia pode fortalecer alguns relacionamentos e ter efeitos negativos 

em outros aspectos, muitas vezes pela dificuldade de se discutir sentimentos ou mesmo pela 

percepção da mulher em perder a sua feminilidade (HUGUET, 2009). 

 Quando a mulher mastectomizada conta com a compreensão e dedicação do parceiro, sente-

se mais segura e consegue lidar melhor com a situação. Desfrutar da companhia significa carinho e 

atenção. Quando o companheiro consegue olhar para a região operada e aceita a nova imagem, é 

como se extinguisse o risco de abandono (TALHAFERRO, 2007). 

 Em estudo qualitativo realizado com nove parceiros de mulheres com câncer de mama em 

Ribeirão Preto, observou-se que o distanciamento do casal repercutiu diretamente no 

relacionamento sexual, sendo expresso pelos parceiros a dificuldade que a mastectomia trouxe à 

relação sexual com suas esposas (BIFFI e MAMEDE, 2004). 

“Ela perdeu o interesse, nunca vai para a cama junto, sempre tem uma desculpa de 

ficar até mais tarde e quando ela vai para cama eu já estou dormindo” (BIFFI e 

MAMEDE, 2004). 

 Pode-se analisar que no presente estudo, as mulheres mastectomizadas com reconstrução 

mamária apresentaram correlação estatisticamente significante (p<0,05), para todos os domínios da 

FSFI, exceto dor. Corroborando com esses dados, um estudo japonês comparou grupos de pacientes 

que foram submetidas à mastectomia poupadora da pele ou à mastectomia poupadora do mamilo, 

acompanhadas da reconstrução mamária imediata, com mulheres que fizeram somente a 

mastectomia radical e mulheres que foram submetidas a cirurgias conservadoras da mama. Assim, 

foram observadas maior satisfação e melhor imagem corporal entre os grupos de reconstrução e de 

conservação da mama, e menores índices entre o grupo de mastectomizadas radicalmente (UEDA et 

al, 2008). 

 Em estudo realizado por Huguet (2009) não houve diferença significativa entre mulheres 

submetidas quadrantectomia com linfadenectomia axilar à ou mastectomia radical com reconstrução 

imediata e sem reconstrução, exceto no componente extrínseco relacionado à atratividade. Mulheres 

submetidas à mastectomia radical tiveram escores mais baixos. Isso é compatível com muitos 

estudos em que mulheres quadrantectomizadas tinham qualidade de vida significativamente melhor 

que mastectomizadas com ou sem reconstrução (AMICHETTI, 2001; ARNDT et al, 2004). Outros 
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trabalhos, no entanto, mostraram declínio do funcionamento sexual em mulheres com mastectomia 

radical com reconstrução imediata em relação às quadrantectomia com linfadenectomia axilar ou 

mastectomia radical. Isso pode ser, em parte, explicado pela alteração tátil que ocorre com a prótese 

ou com os retalhos miocutâneos, pela ausência de mamilo e pela assimetria usualmente observada 

entre a mama normal e a reconstruída (YUREK et al, 2000). 

 O câncer de mama por ser uma doença que muitas vezes necessita de tratamentos que 

mutilam e afetam a qualidade de vida das mulheres, é necessário acompanhamento do profissional 

de saúde em todas as vertentes da vida dessa mulher, isso inclui a vida sexual. 

 A importância da informação sobre a doença, tratamento e suas consequências são 

fundamentais. Essas informações e orientações devem ser repassadas pelos profissionais da saúde, 

pelos meios de comunicações e pessoas que vivenciaram a doença, buscando abordar as causas do 

câncer de mama, aspectos relacionados à prevenção, ao tratamento e suas implicações para a vida 

da mulher, sendo considerados imprescindíveis para diminuir a ansiedade e o medo frente ao 

diagnóstico e tratamento (DUARTE e ANDRADE, 2003). 

 Estudos mostram que muitas mulheres ainda não recebem as informações adequadas por 

profissionais da saúde, quando são diagnosticadas com câncer de mama, acerca das possíveis 

alterações que o tratamento acarretará para a sua vida sexual (TAKAHASHI et al, 2008; SBITTI, 

2011). Estudo com 120 mulheres com história de câncer de mama, verificou-se que 100% 

expressaram não haver recebido informações necessárias sobre como a doença e o tratamento 

afetaria sua vida sexual (SBITTI, 2011). 

Ainda no presente estudo, ao realizar a análise da correlação inter-domínios, evidenciou uma 

forte correlação entre a maioria das fases da resposta sexual dos dois grupos, exceto na dor que 

demonstrou pouca correlação com os demais domínios. Corroborando com esses dados, Pacagnella 

(2009), evidenciou forte correlação entre todas as fases da resposta sexual, entre desejo e excitação, 

entre excitação e lubrificação e entre excitação e orgasmo além de forte correlação entre 

lubrificação e orgasmo. Esses resultados estão de acordo com o modelo de resposta sexual no qual o 

FSFI se baseia. Segundo esse modelo proposto por Masters & Johnson (1984) e revisado por outros 

autores a resposta sexual envolve uma sequencia coordenada de várias fases que inclui desejo, 

excitação, lubrificação, orgasmo e resolução. Embora o desejo e a excitação não se estabeleçam em 

uma relação temporal estática, podendo a excitação subjetiva preceder o desejo e vice versa, todos 

os componentes da resposta são mutuamente dependentes (BASSON, 2000; BASSON et al 2004) . 

Percebe-se ainda, baixo índice de correlação entre dor e os demais domínios, o que sugere que a dor 
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no ato sexual possa estar relacionada à ausência dos componentes da resposta sexual 

(PACAGNELLA, 2009). 

 

6.4. Análise da Confiabilidade da Female Sexual Function Index  

O alfa de Cronbach geralmente apresenta-se aceitável a partir de valores entre 0,7 – 0,8, 

sendo considerados não confiáveis valores abaixo disso (FIELD, 2009). Outros autores também 

enfatizam que um instrumento ou teste é classificado como tendo confiabilidade apropriada quando 

o alfa de Cronbach é pelo menos 0,70. Contudo, em alguns cenários de investigação das ciências 

sociais, um alfa de 0,60 é considerado aceitável desde que os resultados obtidos com esse 

instrumento sejam interpretados com precaução e tenham em conta o contexto de computação do 

índice (MAROCO e GARCIA-MARQUES, 2006).  

Qualquer referência a questões de confiabilidade de uma medida suscita referência ao índice 

alfa de Cronbach. A maioria dos investigadores, talvez com exceção daqueles que dedicam alguma 

atenção à área da psicometria, tende não apenas a considerá-lo o índice universalmente 

aconselhável para o estudo métrico de uma escala (qualquer que sejam as suas características) como 

tendem a percebê-lo como fornecedor de “estimativas confiáveis” (MAROCO e GARCIA-

MARQUES, 2006).  

A FSFI vem sendo amplamente utilizadas em diversas cultura envolvendo diferentes grupos 

específicos, como no Chile que foi aplicada em mulheres sexualmente ativas com alfa de Cronbach 

de 0,88 (BLUMEL et al, 2004) e nos Estados Unidos (WIEGEL et al, 2005) que foi aplicada em 

diversas populações de mulheres americanas com diferentes faixas etárias obtendo alfa de 0,95. No 

Brasil foi aplicada inicialmente por Hentschel et al (2007) que envolveram mulheres inférteis (α= 

0,94; IC= 95%) e mulheres que não queriam engravidar (α= 0,89; IC= 95%). Como também foi 

aplicada por Thiel et al (2008) em mulheres atendidas  em um Serviço de Urologia , obtendo um 

alfa de Cronbach (0,96).  

No presente estudo foi verificado o alfa de Cronbach de 0,95 indicando uma alta 

consistência interna. Esse dado corrobora com o de Pacagnella (2009) que aplicou a FSFI em 

mulheres esterilizadas e alcançou alta consistência interna que foi medida pelo coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,948.  

Desse modo, percebe-se a importância de se aplicar a FSFI em diferentes populações com o 

objetivo de observar à prevalência das disfunções sexuais femininas de modo a suscitar 

intervenções direcionadas as necessidades de cada grupo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Compreender a sexualidade feminina é de extrema relevância visto que a qualidade de 

vida de uma mulher engloba dentre outras coisas, a sua vida sexual. Com isso, focar os estudos em 

mulheres com neoplasia mamária que vivenciam modificações psicológicas e físicas torna-se dever 

dos profissionais de saúde, já que este ainda é um tema bastante negligenciado. 

Ao analisar o perfil ginecológico, percebe-se uma homogeneidade nas características 

abordadas, a maioria não apresentou menarca precoce e tiveram início da vida sexual antes dos 16 

anos. No grupo de mulheres sem o diagnóstico de câncer de mama, todas relataram o uso de pelo 

menos um tipo de método contraceptivo, isso porque esse grupo compreende mulheres em idade 

reprodutiva. 

Quando se observa o grupo das mulheres mastectomizadas é possível perceber que a 

maioria realizou a mastectomia radical e quase a metade reconstruiu a mama, isso mostra o quanto 

essa população preocupa-se com a autoestima e a sexualidade, já que a mama é um símbolo sexual 

para a mulher sentir-se atraente. 

Quanto à disfunção sexual, a prevalência neste estudo foi de 55,6 % e o grupo que mais 

contribuiu para esse dado foi as mulheres mastectomizadas, sendo previsível, pois muitas mulheres 

tinham pouco mais de 1 ano de cirurgia, isso mostra o quanto essa doença afeta o psicológico e a 

qualidade de vida sexual. 

Foi verificado o alfa de Cronbach da FSFI em cada um dos grupos e da amostra total. 

Em todas as análises o alfa de Cronbach foi igual a 0,95 indicando alta consistência interna. Isso 

mostra a alta confiabilidade que a escala FSFI possui para analisar a disfunção sexual tanto na 

população de mulheres consideradas saudáveis (sem câncer) como na população que teve câncer de 

mama. 

Ao aplicar o FSFI, foi possível perceber correlação do domínio lubrificação com a idade 

no grupo de mulheres mastectomizadas, apresentando significância estatística. Isso é um dado 

relevante, já que nesse grupo há uma maior probabilidade de ocorrer alteração na mucosa vaginal 

levando ao ressecamento e assim, a diminuição da lubrificação durante o ato sexual, ocasionado 

muitas vezes pelo tratamento da doença como também, pelo aumento da idade que se aproxima da 

menopausa. 

No grupo das mulheres sem câncer de mama, os domínios que mais prevaleceram 

positivamente nas correlações foram a excitação e o desejo, esse dado mostra que a disfunção 
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sexual está menos presente nas mulheres em idade reprodutiva, visto que a maioria desse grupo 

compreende uma faixa etária inferior a 40 anos. 

 Nesse contexto, pode-se concluir que a disfunção sexual feminina está presente em 

diferentes grupos, sendo uma temática importante e que deve ser abordada durante as consultas 

médicas e de enfermagem, pois a mulher precisa se sentir assistida em todas as vertentes da saúde. 

 O enfermeiro que assiste a mulher de um modo geral deve prestar assistência qualificada 

para que todos os obstáculos vivenciados sejam minimizados para favorecer uma melhor qualidade 

de vida, incluindo a sexual. 
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LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
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8. LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Embora os achados dessa pesquisa tenham sido analisados e testados cuidadosamente 

por meio dos testes estatísticos sugeridos pela comunidade científica nacional e internacional, 

revelando sua relevância para o tema da disfunção sexual em mulheres com câncer de mama, 

existem algumas limitações inerentes que merecem destaque: 

- Houve perca amostral de aproximadamente 15% nos dois grupos de mulheres 

estudadas, por não estarem em atividade sexual há mais de quatro semanas no período da coleta de 

dados; 

- Devido o tema de disfunção sexual ser pouco abordado pelos profissionais de saúde, 

as mulheres entrevistadas apresentaram certa resistência em responder ao questionário, sendo 

necessário que o pesquisador estivesse estimulando a importância da pesquisa. Isso gerou maior 

demanda de tempo para alcançar a amostra desejada; 

- Torna-se interessante realizar novos estudos com esse público, buscando acompanhar 

as alterações que essas mulheres apresentam e criar intervenções que melhorem a qualidade de vida 

sexual das mulheres mastectomizadas. 

- É importante envolver durante as consultas de enfermagem questionários como o 

abordado na pesquisa (FSFI) que busque avaliar a disfunção sexual das mulheres em diferentes 

contextos e culturas. 

Dessa forma, tornam-se importantes outros estudos que visem melhorar a qualidade de 

vida sexual dessas mulheres, visto que esse tema é bastante amplo e ainda requer muitos estudos. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Mônica Oliveira Batista Oriá, enfermeira e professora adjunta do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), estarei juntamente com a mestranda em Enfermagem da UFC, 

Ana Rita Pimentel Castelo, desenvolvendo a pesquisa com título “Validação de construto da versão 

traduzida e adaptada para o português do Female Sexual Function Index em mulheres 

mastectomizadas", que tem como objetivo geral Realizar a Validação de construto do Female Sexual 

Function Index com mulheres mastectomizadas há pelo menos 6 meses, atendidas na Associação Cearense 

das Mastectomizadas – Toque de Vida. 

Tendo em vista a importância da sua participação na pesquisa, convido você a participar deste 

estudo, sendo necessário esclarecer que: a sua participação na pesquisa deverá ser de livre e espontânea 

vontade, portanto você não será obrigada ou forçada a participar ou receberá qualquer tipo de pagamento 

pela mesma; ao participar da pesquisa, você não ficará exposta a nenhum risco, pois faremos apenas 

entrevistas e visitas a sua casa.  

Informo, ainda, que você tem o direito de não participar desta pesquisa, se assim desejar, sem 

qualquer prejuízo no atendimento no serviço de saúde; as participantes deste estudo não terão prejuízo de 

qualquer natureza; garantimos o anonimato e sigilo quanto ao seu nome e quanto às informações 

confidenciais prestadas durante a pesquisa. Não divulgaremos nenhuma informação que possa identificar 

você. 

Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da pesquisa, você 

resolver desistir, terá a liberdade de sair, sem nenhum prejuízo. Lembro ainda, que sua participação não trará 

nenhum risco a sua saúde e será útil para os profissionais de saúde saberem se existe influência dos sintomas 

depressivos sobre a autoeficácia em amamentar, para que possam prestar uma assistência planejada e 

futuramente realizar ações que beneficiem as pacientes. 

Este documento será emitido duas vezes, sendo uma delas deixada com você. Para quaisquer 

esclarecimentos que você precise, é só entrar em contato com os seguintes telefones: 

Pesquisadora Responsável:                           Mestranda (Entrevistadora): 

Nome: Profª Mônica Oliveira Batista Oriá                    Ana Rita Pimentel Castelo 

Telefone: (85) 3366-8454                                            Telefone: (85) 88593685 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

fone: 3366-8344.       

Consentimento da participação da pessoa como sujeito de pesquisa 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que 

a minha participação implica, concordo em dele participar e DOU MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 

PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADA OU OBRIGADA.  

 

Fortaleza, ______ de ______________ de 2013. 

                                                                                                      

____________________________________                          __________________________________          

           Assinatura da (o) voluntária                                                 Profª Drª Mônica Oliveira Batista Oriá 

 

                                                                                                         __________________________________ 

                       Digital da  voluntária                                                            Ana Rita Pimentel Castelo 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CRIO
 

 
Eu, Mônica Oliveira Batista Oriá, enfermeira e professora adjunta do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), estarei juntamente com a mestranda em Enfermagem da UFC, 

Ana Rita Pimentel Castelo, desenvolvendo a pesquisa com título “Validação de construto da versão 

traduzida e adaptada para o português do Female Sexual Function Index em mulheres 

mastectomizadas", que tem como objetivo geral Realizar a Validação de construto do Female Sexual 

Function Index (FSFI) com mulheres mastectomizadas há pelo menos 6 meses, atendidas no Centro 

Regional Integrado de Oncologia – CRIO. 

           Tendo em vista a importância da sua participação na pesquisa, convido você a participar deste estudo, 

sendo necessário esclarecer que: a sua participação na pesquisa deverá ser de livre e espontânea vontade, 

portanto você não será obrigada ou forçada a participar ou receberá qualquer tipo de pagamento pela mesma; 

ao participar da pesquisa, você não ficará exposta a nenhum risco, pois faremos a aplicação da escala FSFI e 

do questionário socioeconômico no momento em que você estiver no CRIO, onde essa escala FSFI é um 

questionário com perguntas sobre como você vivencia a sua sexualidade, e o questionário socioeconômico 

aborda seus antecedentes ginecológicos e obstétricos.  

Informo, ainda, que você tem o direito de não participar desta pesquisa, se assim desejar, sem 

qualquer prejuízo no atendimento no serviço de saúde; as participantes deste estudo não terão prejuízo de 

qualquer natureza; garantimos o anonimato e sigilo quanto ao seu nome e quanto às informações 

confidenciais prestadas durante a pesquisa. Não divulgaremos nenhuma informação que possa identificar 

você. 

Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da pesquisa, você 

resolver desistir, terá a liberdade de sair, sem nenhum prejuízo. Lembro ainda, que sua participação não trará 

nenhum risco a sua saúde e será útil para os profissionais de saúde saberem se há relação entre o câncer de 

mama e a disfunção sexual, para que possam prestar uma assistência planejada e futuramente realizar ações 

que beneficiem as pacientes. 

Este documento será emitido duas vezes, sendo uma delas deixada com você. Para quaisquer 

esclarecimentos que você precise, é só entrar em contato com os seguintes telefones: 

Pesquisadora Responsável:                           Mestranda (Entrevistadora): 
Nome: Profª Mônica Oliveira Batista Oriá                    Ana Rita Pimentel Castelo 
Telefone: (85) 3366-8454                                            Telefone: (85) 88593685 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 
fone: 3366-8344.       

Consentimento da participação da pessoa como sujeito de pesquisa 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que 

a minha participação implica, concordo em dele participar e DOU MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 

PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADA OU OBRIGADA.  

Fortaleza, ______ de ______________ de 2013. 

                                                                                                   
____________________________________                     _______________________________ 
           Assinatura da (o) voluntária                                         Profª Drª Mônica Oliveira Batista Oriá 
                                                                                                         __________________________________                         
________________________________ 
                       Digital da  voluntária                                                      Ana Rita Pimentel Castelo 
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APÊNDICE C 

ORÇAMENTO DETALHADO 

 
EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL 
PERMANENTE 

QTE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

JUSTIFICATIVA 

*Netbook Samsung NP-

NC215-PD1BR Preto 
Marca: SAMSUNG 

1 0,00 0,00 Para armazenamento, 
tabulação e análise dos dados, 
bem como elaboração do 
relatório de pesquisa. Também 
será útil como instrumento 
para pesquisa on-line. O HD 
Externo serve inclusive de 
cópia de segurança e facilita o 
transporte. 

*HD Externo Portátil 
750GB USB Hitachi 
(0S03074) 
 

2 0,00 0,00 

SUBTOTAL --- --- 0,00 --- 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

QTE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

JUSTIFICATIVA 

Toner para impressora 05 200,00 1.000,00 Materiais necessários para o 
andamento do projeto. Papel A4 10   15,00   150,00 

SUBTOTAL   1.150,00  

ORÇAMENTO TOTAL                                                  R$ 1.150,00 

* Equipamentos já disponível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________ 

Ana Rita Pimentel Castelo 

Mestranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagem.com.br/modulos/produto/detalhe.php?cp=272442
http://www.nagem.com.br/modulos/produto/detalhe.php?cp=272442
http://www.nagem.com.br/modulos/produto/detalhe.php?cp=272442
http://www.nagem.com.br/modulos/navegacao/busca.php?cmp=0103
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APÊNDICE D 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Identificação das Etapas Inicio Termino 

Envio ao Comitê de ética 12/04/2013 05/12/2013 

Reconhecimento do Campo 06/12/2013 13/12/2013 

Coleta dos dados 02/01/2014 28/02/2014 

Construção do Banco de Dados 01/03/2014 21/03/2014 

Análise e Discussão Abr/mai/2014  

Defesa da Dissertação  Junho/2014   
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APÊNDICE – E 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS SOCIOECONÔMICO/CLÍNICO 

Parte I- Identificação Pessoal:                     Código:____________ 

Nome: __________________________________________ 

Telefone:__________________________ 

 

Data de nascimento: ____/____/____       

Idade: 

Renda Familiar: _____________________reais*
(salário atual/2014: 724,00) 

( )1. < 1 salário; ( ) 2.Entre 1 e 2 salários; ( ) 3. Entre 2 e 3 salários; 

( )4. Entre 3 e 4 salários; ( )5. >4 salários 

Estado civil: 1.(   ) Solteira  2.(   ) Casada 3. (    ) União Estável 4.(   ) Divorciada   

4.(   ) Viúva  5.Outros: 

Cor da Pele: 1.(   ) Branca   2.(   ) Parda    3.(    ) Negra    4.(   ) Amarela  5. Outros: 

Escolaridade (em anos ou série cursada):___________________________________ 

1.Analfabeta ; 2. Ens. fundamental Inc. 3. Ens. Fundamental Comp. 4. Ens. Médio Inc.  

5. Ens. Médio Comp.  6. Nível Superior.  

Procedência: ____________________________    

1. Capital; 2. Interior do Estado do Ceará; 3. Outro Estado do Brasil.                                                                    

Profissão: _______________________ 1. Empregada; 2. Desempregada                                                             

Religião: (  )1. Católica; 2. (  ) Evangélica; (  ) 3. Outras. 

Parte II - Histórico Clínico ginecológico: 

Menarca: ________________              Coitarca: _______________ 

Nº de parceiros:_______                      Frequência sexual (vezes por semana):__________ 

História de abuso sexual (  ) 1.Sim  (  ) 2.Não 

História de infertilidade  (  ) 1.Sim   (  ) 2.Não 

Método Anticonceptivo (MAC) (  ) 1.Sim  (  ) 2. Não 

Tipo de MAC: (  )1. Nenhum; (  )2. Anticoncepcional oral; (  ) 3. Camisinha; 4. Outros.______ 

Gestação (G) ______Parto (P) ______Aborto (A) _______ 

1. Parto normal ( ) 2. Parto cesáreo ( ) 3. Parto fórceps ( ) 

Cirurgias ginecológicas (  ) 1.Sim    (  ) 2.Não            

 Tipo: (  )1. Nenhuma; (  )2. Histerectomia; (  ) 3.Sling; (  ) 4. Outras.______________ 

Realizou Mastectomia: 1. Parcial (   )   2.Total (   )              Quanto tempo: ________ anos 

Realizou Reconstrução Mamária: (  ) 1.Sim    (  ) 2.Não            

Tratamento: 1.Quimioterapia (QT) (   )   2.Radioterapia (R) (   )   3.Hormonioterapia (H) (    )   

4. QT + R +H (  )    5. QT + R (  )    6. QT + R  (  ) 

Está na menopausa? 1.(  ) Sim      2. (  ) Não 

Sinusorragia: 1.(  ) Sim 2. (  ) Não       Dispareunia: 1.(  ) Sim 2. (  ) Não        
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ANEXOS 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA RESPOSTA SEXUAL FEMININA 

 

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? 
(   ) 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  
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(   ) 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 
 
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) 
(   ) Algumas  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 
(   ) 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 
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(   ) 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 
(   ) 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 
(   ) 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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ANEXO II 
 

ESCORE DAS RESPOSTAS PARA CADA QUESTÃO DO INSTRUMENTO 
 

1. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou interesse sexual? 
(5) Sempre ou quase sempre 
(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Às vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(2) Poucas vezes (menos do que a metade do tempo) 
(1) Nunca ou quase nunca 
 
2. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau) de desejo ou interesse 
sexual? 
(5) Muito alto 
(4) Alto 
(3) Moderado 
(2) Baixo 
(1) 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 sexual? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Sempre ou quase sempre 
(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (metade das vezes) 
(2) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(1) Nunca ou quase nunca 
 
4. Durante as últimas 4 semanas, como você classificaria seu nível (grau)  de excitação sexual 
durante a atividade sexual? 
(0)Sem atividade sexual 
(5) Muito alto 
(4) Alto 
(3) Moderado 
(2) Baixo 
(1) Muito baixo ou nenhum 
 
5. Durante as últimas 4 semanas, qual foi seu grau de confiança sobre sentir-se excitada durante a 
atividade sexual? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Altíssima confiança 
(4) Alta confiança 
(3) Moderada confiança  
(2) Baixa confiança 
(1) 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? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Sempre ou quase sempre 
(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Àlgumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(2) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(1) Nunca ou quase nunca 
 
7. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você ficou lubrificada ("molhada") durante a 
atividade sexual?  
(0) Sem atividade sexual 
(5) Sempre ou quase sempre 
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(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(2) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(1) Nunca ou quase nunca 
 
8. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de dificuldade para ficar lubrificada ("molhada") 
durante a atividade sexual?  
(0) Sem atividade sexual 
(1) Extremamente difícil ou impossível 
(2) Muito difícil 
(3) Difícil 
(4) Pouco difícil 
(5) Nada difícil 
 
9. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você manteve sua lubrificação até o final da 
atividade sexual?  
(0) Sem atividade sexual 
(5) Sempre ou quase sempre 
(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(2) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(1) 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? 
(0) Sem atividade sexual 
(1) Extremamente difícil ou impossível 
(2) Muito difícil 
(3) Difícil 
(4) Pouco Difícil 
(5) Nada Difícil 
 
11. Durante as últimas 4 semanas, na atividade sexual ou quando sexualmente estimulada, com que 
frequência você atingiu o orgasmo (clímax)? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Sempre ou quase sempre 
(4) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(2) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(1) 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)? 
(0) Sem atividade sexual 
(1) Extremamente difícil ou impossível 
(2) Muito difícil 
(3) Difícil 
(4) Pouco Difícil 
(5) 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? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Muito satisfeita 
(4) Moderadamente satisfeita 
(3) Indiferente 
(2) Moderadamente insatisfeita 
(1) 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? 
(0) Sem atividade sexual 
(5) Muito satisfeita 
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(4) Moderadamente satisfeita 
(3) Indiferente 
(2) Moderadamente insatisfeita 
(1) Muito insatisfeita 
 
15. Durante as últimas 4 semanas, qual foi o grau de satisfação na relação sexual com seu parceiro? 
(5) Muito satisfeita 
(4) Moderadamente satisfeita 
(3) Indiferente 
(2) Moderadamente insatisfeita 
(1) Muito insatisfeita 
 
16. Durante as últimas 4 semanas, de forma geral, qual foi o grau de satisfação com sua vida 
sexual? 
(5) Muito satisfeita 
(4) Moderadamente satisfeita 
(3) Indiferente 
(2) Moderadamente insatisfeita 
(1) Muito insatisfeita 
 
17. Durante as últimas 4  semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor durante a 
penetração vaginal? 
(0) Não houve tentativa de penetração 
(1) Sempre ou quase sempre 
(2) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(4) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(5) Nunca ou quase nunca 
 
18. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor após a 
penetração vaginal? 
(0) Não houve tentativa de penetração 
(1) Sempre ou quase sempre 
(2) Muitas vezes (mais da metade do tempo) 
(3) Algumas vezes (aproximadamente a metade do tempo) 
(4) Poucas vezes (menos da metade do tempo) 
(5) 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? 
(0) Não houve tentativa de penetração 
(1) Altíssimo 
(2) Alto 
(3) Moderado 
(4) Baixo 
(5) Baixíssimo ou nenhum 
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ANEXO III 

CÁLCULO DOS ESCORES 

 

Domínios Questões Variação 

do 

Escore 

Fator Escore 

mínimo 

 

Escore 

máximo 

 

Desejo 1,2 1 – 5 0.6 1.2 6.0 

Excitação 3,4,5,6 0 – 5 0.3 0 6.0 

Lubrficação 7,8,9,10 0 – 5 0.3 0 6.0 

Orgasmo 11,12, 13 0 – 5 0.4 0 6.0 

Satisfação 14, 15, 16 0(ou1)- 5 0.4 0.8 6.0 

Dor 17, 18, 19 0 – 5 0.4 0 6.0 

Escore 

Total 

    

2.0 

 

36.0 
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ANEXO IV – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES 

MASTECTOMIZADAS – TOQUE DE VIDA 
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ANEXO V – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CRIO 
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ANEXO VI – COMEPE PARA COLETA NO CEDEFAM 
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ANEXO VII – PARECER DO COMEPE 
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ANEXO VIII – EMENDA DO COMEPE 

 

 

 

 


