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RESUMO 

 

O prolapso de órgãos pélvicos é uma condição ginecológica de alta prevalência, que promove 

impacto não somente nos aspectos clínicos como também atinge a esfera social e psicológica, 

influenciando na qualidade de vida das mulheres que possuem essa condição. O uso do pessário 

como tratamento conservador é uma alternativa que vem sendo bastante utilizada, visto que 

causa um impacto positivo, melhorando consideravelmente a qualidade de vida, restaurando a 

autoimagem e confiança, permitindo que as mulheres retomem suas atividades normais e assim 

aumentando sua satisfação geral com a vida. Esse estudo tem como objetivo avaliar a qualidade 

de vida de mulheres com prolapso de órgão pélvicos atendidas em um ambulatório 

especializado de um hospital terciário antes e após a utilização do pessário. Trata-se de um 

estudo observacional, longitudinal e prospectivo, desenvolvido com uma amostra inicial de 139 

mulheres que apresentavam prolapso sintomático em um ambulatório em Uroginecologia, no 

período de novembro de 2013 a abril de 2019, pela aplicação de dois questionários: Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey  e Prolapse Quality-of-Life 

Questionnaire, na primeira consulta para utilização do pessário vaginal e quatro meses após a 

utilização contínua do dispositivo. Os dados foram compilados e analisados por meio do 

programa estatístico Statistical Package for Social Science 23.0 versão para Windows. 

Resultados: No presente estudo o perfil sociodemográfico obtido foi de mulheres com idade 

média de 66,7 anos, média de 5,1 anos de estudos, sendo 24,5% analfabetas. A maioria eram 

da capital de Fortaleza e possuíam renda média de 1.395,85 reais. Mais da metade eram 

aposentadas e não possuíam nenhum companheiro. Houve o predomínio de mulheres não 

fumantes e que estavam com o índice de massa corpórea inadequado. Os antecedentes clínicos 

e gineco-obstétricos de destaque foram HAS, presença de cirurgia pélvica anterior, com 

destaque para histerectomia, média de 6,2 gestações, 5,1 partos e 0,9 abortos. Sendo a principal 

via de parto a vaginal e a média de peso do RN ao nascer de 3,963,27 gramas. Grande parte das 

mulheres encontravam-se com estádio III e IV do prolapso, referindo sensação de bola na 

vagina, frouxidão, queixas urinárias e menopausadas.  Quanto ao questionário de qualidade de 

vida geral, encontrou-se um aumento significativo em todos os domínios avaliados pelo 

instrumento, exceto o domínio “Limitação dos aspectos sociais”. Sobre o questionário 

específico, identificou-se uma redução significativa de todos os domínios do instrumento. Esses 

dados representam uma melhora significativa da qualidade de vida das mulheres com prolapso 

sintomático em uso do pessário vaginal como tratamento conservador.   

 

Palavras-Chaves: 1. Prolapso de órgão pélvico; 2. Pessário; 3. Qualidade de vida; 4. 

Questionários. 
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ABSTRACT 

 

Pelvic organ prolapse is a highly prevalent gynecological condition that promotes impact not 

only in clinical aspects but also affects the social and psychological sphere, influencing the 

quality of life of women who have this condition. The use of pessary as a conservative treatment 

is an alternative that has been widely used, since it has a positive impact, considerably 

improving the quality of life, restoring self-image and confidence, allowing women to resume 

their normal activities and thus increasing their overall satisfaction With the life. This study 

aims to evaluate the quality of life of women with pelvic organ prolapse treated at a specialized 

outpatient clinic of a tertiary hospital before and after the use of the pessary. This is a 

longitudinal and prospective observational study, developed with an initial sample of 139 

women who presented symptomatic prolapse in an outpatient clinic in Urogynecology, from 

November 2013 to April 2019, through the application of two questionnaires: Medical 

Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey and Prolapse Quality-of-Life 

Questionnaire at the first consultation for vaginal pessary use and four months after continuous 

use of the device. The data were compiled and analyzed using the statistical program Statistical 

Package for Social Science 23.0 version for Windows. Results: In the present study the 

sociodemographic profile obtained was of women with a mean age of 66.7 years, an average of 

5.1 years of studies, 24.5% of them illiterate. Most were from the capital of Fortaleza and had 

an average income of 1,395.85 reais. More than half were retired and had no partners. There 

was a predominance of nonsmokers who had an inadequate body mass index. The most frequent 

clinical and gynecological-obstetric history were hypertension, presence of previous pelvic 

surgery, with hysterectomy, mean of 6.2 pregnancies, 5.1 deliveries and 0.9 abortions. The main 

vaginal delivery route and the mean infant birth weight were 3,963.27 grams. Most of the 

women were in stages III and IV of the prolapse, referring to sensation of ball in the vagina, 

looseness, urinary and menopausal complaints. Regarding the general quality of life 

questionnaire, a significant increase was found in all domains evaluated by the instrument, 

except for the domain "Limitation of social aspects". On the specific questionnaire, a significant 

reduction of all the domains of the instrument was identified. These data represent a significant 

improvement in the quality of life of women with symptomatic prolapse in the use of vaginal 

pessaries as a conservative treatment. 

Key words: 1. Pelvic organ prolapse; 2. Pessary; 3. Quality of life; 4. Questionaries. 
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1 INTRODUÇÃO 

As disfunções do assoalho pélvico (DAP) são condições ginecológicas que afetam 

várias esferas da vida de mulheres, especialmente, comprometendo à qualidade de vida. Dentre 

essas disfunções estão a Incontinência urinária (UI), a Incontinência fecal (IF), o Prolapso de 

Órgãos Pélvicos (POP) e as Disfunções sexuais (ABRAMS et al, 2016).  

De acordo com a International Continence Society (ICS), o POP trata-se do 

descenso da parede vaginal anterior e/ ou posterior ou do ápice da vagina (útero ou cúpula 

vaginal em mulheres após histerectomia) (HAYLEN et al., 2016). Essa descida é consequência 

de um desequilíbrio nas forças responsáveis em sustentar os órgãos pélvicos no seu devido local 

e as que tendem a expulsá-los para fora da pelve, conduzindo estes órgãos em direção ao hiato 

genital. Essa condição pode ser acompanhada de queixas urinárias, anorretais e disfunções 

sexuais (HAYLEN et al., 2016; BARROS, 2018). 

Considerada uma disfunção pélvica de grande importância para a saúde pública, 

devido à alta prevalência mundial (ABRAMS et al, 2016), os impactos negativos nos domínios 

de qualidade de vida (RODRIGUES et al., 2009; BEZERRA et al., 2014) e os custos 

significativamente elevados para os serviços de saúde (SUBAK et al., 2001; SUBRAMANIAN 

et al., 2009; CHEON; MAHER, 2013).  

Estudo realizado em um ambulatório de uroginecologia de um hospital terciário do 

estado do Ceará identificou que das 100 pacientes encaminhadas ao serviço, 75,3% mulheres 

apresentam POP. Ainda, encontrou-se que 48,2% dessas mulheres relataram sensação de bola 

na vagina e 65,9% frouxidão vaginal (VASCONCELOS et al., 2013).  

Os prolapsos genitais acometem cerca de 30% a 50% das mulheres, sendo que sua 

incidência aumenta conforme temos o avanço na idade da mulher (MCINTOSH, 2005), 

especialmente naquelas com idade igual ou superior a 65 anos (ALPERIN et al., 2013). 

Ressalta-se que pesquisas estimam um crescente aumento do número de mulheres nessa faixa 

etária (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016; IBGE, 2017). Nesse contexto, espera-se que o 

número de mulheres acometidas com POP aumente no decorrer dos anos. 

A etiologia do POP é considerada multifatorial com contribuições tanto ambientais 

quanto genéticas, influenciado por fatores como gestação, partos vaginais, obesidade, cirurgias 

pélvicas anteriores (principalmente histerectomia), esforço excessivo repetido, envelhecimento, 

menopausa, disfunções intestinais, distúrbios na produção de tecido conjuntivo, entre outros 

(ABRAMS et al., 2016; VERGELDT et al., 2015).  

Existem duas formas de intervenção terapêutica para os prolapsos genitais: cirurgia 

reconstrutora ou conservador. No processo de tomada de decisão do tratamento para essa 
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condição clínica são considerados alguns fatores, como a opinião da mulher, idade, vida sexual, 

condições clínicas associadas e o estágio do prolapso vaginal. Apesar do tratamento cirúrgico 

ser a principal escolha das mulheres mais jovens e com vida sexual ativa, esse método possui 

chances de falha e recidivas (MAZZARIOL, 2017).  

O tratamento conservador incorpora o uso de pessários e o Treinamento dos 

músculos do assoalho pélvico (TMAP). O TMAP atua no fortalecimento da musculatura 

pélvica, tendo um efeito positivo no alívio dos sintomas, melhorando a sustentação e suporte 

dessa região, porém é eficaz apenas para os prolapsos iniciais (HORST; SILVA, 2016). Por sua 

vez, os pessários fabricados com plástico hipoalergênico ou silicone, são bastante utilizados 

como primeira linha de tratamento do POP, apresentando boa aceitação das usuárias. 

Comumente utilizado nos Estados Unidos, onde cerca de 85% dos ginecologistas e 98% dos 

uroginecologistas prescrevem esse tratamento (CUNDIFF et al, 2001). Esse dispositivo vaginal 

oferece bons resultados no alívio dos sintomas do POP e queixas urinárias, elevação da 

satisfação sexual, melhoria da qualidade de vida dessas mulheres, redução dos custos e 

diminuição da fila de espera pelo procedimento cirúrgico. Além disso, o uso do pessário possui 

reduzido índice de complicações, escassas contraindicações e efeitos colaterais (O’DELL; 

ATNIP, 2012; ROBERT et al., 2013; LEKSKULCHAI; WANICHSETAKUL, 2015). 

Os pessários estão disponíveis em diferentes tamanhos e formatos, sendo que os 

modelos mais utilizados são do tipo anel, Gellhorn e o cubo. Entre esses, o modelo anel é o 

mais aceito, devido sua facilidade para inserir, melhor acomodação dentro da vagina e permite 

a atividade sexual utilizando o dispositivo (OLIVER; THAKAR; SULTAN, 2011).  

O uso do pessário por mulheres que tem POP melhoram significativamente a 

qualidade de vida, percepção corporal e função sexual das mesmas.  Os estudos mostram que 

os escores de qualidade de vida melhoram conforme o tempo de uso do pessário (3 a 12 meses 

de acompanhamento), o avanço progressivo na qualidade de vida é devido a melhora do 

prolapso, dos sintomas intestinais e da incontinência urinária, permitindo que as mulheres 

retornem às suas atividades diárias (LAMERS; BROEKMAN; MILANI, 2011). 

Ainda, o uso do pessário pode trazer complicações, tais como: desconfortos 

vaginais, erosões, sangramentos e corrimentos. A erosão superficial da mucosa vaginal é uma 

das complicações  mais frequentes de um pessário, apresentando odor, secreção purulenta, 

secreção irregular de sangue e aumento do fluido vaginal, o que torna  indispensável a 

higienização correta do pessário, o treinamento supervisionado por profissional capacitado, 

ensinando técnicas para a colocação e retirada do pessário (ABDULAZIZ et al., 2015). 
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Estudos evidenciam que o uso do pessário melhora na qualidade de vida das 

mulheres com POP (CHEUNG et. al, 2016). Nesse contexto, deve-se dar importância para a 

mensuração da qualidade de vida devido sua relação com o bem-estar físico e mental do ser 

humano, considerando a satisfação geral com a vida, englobando as esferas emocional, social, 

física e psicológica, além de estar sendo utilizada como forma de medir a satisfação da paciente 

e se o tratamento está obtendo sucesso (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS; 2012).  

A avaliação da Qualidade de Vida (QV) tem como foco principal a percepção 

subjetiva do paciente. Quando relacionamos as condições de saúde e a qualidade de vida, 

queremos entender o impacto que o estado de saúde causa na capacidade do indivíduo de viver 

plenamente, o que torna a abordagem clínica cada vez mais humanizada (MAKLUF; DIAS; 

BARRA, 2006). Essas investigações vêm ganhando espaço nos últimos anos, fazendo perceber 

que é essencial uma avaliação mais minuciosa de como uma determinada doença atinge as 

várias dimensões da vida do paciente e devendo se tornar uma prática primordial nos serviços 

de saúde (RETT et al, 2007). Além disso, a ICS recomenda avaliar não somente os aspectos 

clínicos e funcionais do POP, assim como as consequências na qualidade de vida do paciente 

obtidas pelo tratamento (ABRAMS et al, 2016). 

Existem alguns questionários disponíveis para avaliação da qualidade de vida geral 

e específica de mulheres com POP, no entanto, os mais utilizados no Brasil são, 

respectivamente, o SF-36 (Medical Outcomes Study 36- Item short- Form Health Survey) e P-

QoL (Prolapse Quality of Life Questionnaire). Destaca-se que esses instrumentos se encontram 

traduzidos e validados para a língua portuguesa (FERNANDES; VASCONCELOS; SILVA, 

2009; OLIVEIRA; TAMANINI; CAVALCANTI, 2009). Esses instrumentos podem ser 

aplicados concomitantemente com o intuito de reduzir as desvantagens apresentadas por cada 

instrumento isolado, conferindo maior efetividade a avaliação da QV através da combinação 

desses instrumentos (MAKLUF; DIAS; BARRA, 2006). 

Apesar dos inúmeros estudos em outros países acerca da QV em mulheres com 

POP, existe uma escassez de investigações no cenário brasileiro, especialmente no Ceará. Ainda 

devemos considerar que o aumento do envelhecimento populacional no Brasil, poderá aumentar 

o número de mulheres acometidas com esse agravo ginecológico. Ponderando esses pontos e a 

importância de investigar sobre a QV, esse estudo propõe avaliar a qualidade de vida antes e 

após o uso do pessário como forma de tratamento do POP, utilizando questionários traduzidos 

e validados para a língua portuguesa.  
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2 OBJETIVOS  

 2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a qualidade de vida de mulheres com prolapso de órgãos pélvicos 

atendidas em um ambulatório especializado de um hospital terciário antes e após 

a utilização do pessário. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Descrever o perfil sociodemográfico, clínico, ginecológico e obstétrico das 

mulheres com prolapso genital que realizaram a inserção do pessário vaginal; 

 Comparar os escores de qualidade de vida das mulheres com prolapso genital 

antes e quatro meses após a inserção do pessário. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

O assoalho pélvico é formado por uma rede de músculos, ligamentos e tecidos que 

objetivam sustentar os órgãos pélvicos e abdominais e juntamente a isso ter participação na 

continência urinária e fecal, além de atuar na resposta sexual e no parto. Possui três camadas 

principais, sendo a fáscia endopélvica responsável por unir as vísceras pélvicas às paredes 

laterais e assim formar a primeira camada. Como segunda camada temos o diafragma pélvico, 

sendo o músculo levantador do ânus seu principal componente. E o diafragma urogenital é 

considerado a terceira camada, que é caracterizado pelo músculo transverso profundo do 

períneo (GOUVEIA et al., 2012). 

 

Figura 3.1 Anatomia do assoalho pélvico 

 

Fonte: Google 

 

Os músculos do assoalho pélvico (MAP) além de ter uma grande importância na 

sustentação dos órgãos pélvicos, também atuam na manutenção da postura corporal, na 

deambulação e até mesmo na respiração. Porém a principal ação dos MAP é a ação esfincteriana 

e por isso uma das principais soluções para as disfunções do assoalho pélvico é a intervenção 

nesses músculos. 

Ocasionado por inúmeros fatores, essa musculatura pode sofrer modificações 

ocasionando as disfunções do assoalho pélvico (DAP), que consiste em uma condição 

ginecológica que atinge as mulheres e pode estar relacionada à idade, obesidade, tipos de parto, 

menopausa, peso do recém-nascido, intervenções cirúrgicas de caráter ginecológico e ainda ter 

relação com fatores hereditários. Fazem parte dessas disfunções, a incontinência urinária (IU), 
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a incontinência fecal (IF), o prolapso de órgãos pélvico (POP) e as disfunções sexuais (CUNHA 

et al., 2016). 

Há uma estimativa de que a prevalência das DAP em mulheres entre 18 e 83 anos 

seja de 21,7% e chega a 30% em mulheres com idade entre 50 e 89 anos. Considerando como 

o pico de idade para essa prevalência temos a faixa etária entre 59 e 69 anos, onde a estimativa 

é de 42,1 para cada 10.000 mulheres (LUBER; BOERO; CHOE, 2001). Em decorrência das 

DAP são realizados em torno de 300 intervenções cirúrgicas por ano nos Estados Unidos, já no 

Reino Unido tem-se uma estimativa de que 20% das pacientes em lista de espera para resolver 

problemas ginecológicos, sejam devidos as DAP e os índices de intervenção cirúrgica estão 

entre 1,5 a 4,9 casos por ano a cada 1000 mulheres (DELANCEY, 2005). 

Entre essas disfunções, podemos destacar o POP, o qual resulta do enfraquecimento 

de ligamentos, músculos e fáscias que formam o assoalho pélvico, ocasionando defeito no 

sistema de suspensão e sustentação dos órgãos pélvicos. É caracterizado pela descida ou 

decaimento de estruturas pélvicas, levando a alteração do seu local anatômico normal, podendo 

atravessar ou não o hiato genital (GONÇALVES, 2012).  

 

Figura 3.2 Prolapso de Órgãos Pélvicos 

                                        

Fonte: Google 

 

O desenvolvimento de POP é mais prevalente na idade avançada, em que 11% a 

19% das mulheres entre 80 e 85 anos são expostas a cirurgias de correção do POP ou de 

incontinência urinária (PETRIS; LAIZ; CASTRO, 2017). Nos Estados Unidos, 

aproximadamente, cerca de 338 mil cirurgias são realizadas para o tratamento do POP podendo 
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chegar até 30% os casos de retorno do prolapso, causando influência negativa na qualidade de 

vida dessas mulheres. No Brasil não há muitos dados estatísticos sobre a prevalência de 

prolapso genital, visto que muitas mulheres encaram esse problema como uma consequência 

normal do envelhecimento e assim não procuram atendimento (HENDRIX, 2002). 

Sua classificação é feita de acordo com a estrutura pélvica prolapsada, podendo 

dividir-se em prolapso de parede anterior (cistocele e uretrocele), de parede posterior 

(enterocele e retocele) e prolapso de útero e cúpula vaginal. A cistocele ocorre quando está 

presente o afrouxamento dos tecidos que sustentam a parede entre a bexiga e a vagina, quando 

a bexiga é prolapsada ocorre o aumento de volume considerável na parede vaginal frontal, é 

comum que a bexiga e a uretra se prolapsem juntas (cistouretrocele). Uretrocele ocorre com a 

exteriorização da uretra, onde na maioria dos casos está acompanhada de cistocele. Dentre os 

defeitos de parede posterior temos a enterocele que é o prolapso do intestino delgado, 

caracterizado pelo deslize de parte do intestino delgado que está situado num espaço chamado 

saco de Douglas, que fica atrás do útero, entre o reto e a parede posterior da vagina. Temos 

também a retocele, quando o ponto distal do intestino grosso perde suporte e exerce pressão 

sobre a parede posterior da vagina. (GONÇALVES, 2012) 

O prolapso uterino é a descida do útero em direção ao introito vaginal, podendo ou 

não o ultrapassar. O útero pode ser deslocado para a parte superior da vagina, ultrapassar 

parcialmente o óstio vaginal ou ainda pode deslocar-se totalmente para fora da abertura vaginal, 

sendo este último chamado de procidência. Por fim, temos o prolapso de cúpula vaginal, onde 

o extremo superior da vagina se exterioriza em direção a parte inferior da vagina, deixando a 

vagina ao ‘’avesso’’ (DESCOUVIERES, 2015). 

Para que a classificação do POP fosse feita de forma correta e padronizada foi 

criado um método reconhecido pela International Urogynecological Association e pela 

International Continence Society, o Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q). Esse 

sistema de quantificação é o mais utilizado entre os ginecologistas e urologistas, depois dele o 

mais utilizado é o Baden-Walker (PERSU et al., 2011).  

O POP-Q é utilizado no exame físico e avalia seis pontos divididos entre os 

compartimentos pélvicos, tendo estes como ponto de referência ou marco zero a carúncula 

himenal, temos os pontos Aa e o Ba (localizados na parede vaginal anterior, os pontos C e D 

(localizados no ápice vaginal), os pontos Ap e Bp (localizados na parede vaginal posterior), 

fora estes temos também o hiato genital (HG), o comprimento vaginal total (CVT) e o 

comprimento perineal (CP). O exame é feito através da medição com uma régua graduada a 

partir desses pontos, pedindo que a paciente realize a manobra de Valsalva, com o objetivo de 
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aumentar a pressão intra-abdominal e quantificar o prolapso, quando ocorre a exteriorização a 

quantificação é positiva (+1, +2, +3), quando ainda se mantém interno a quantificação é 

negativa (-1, -2, -3) (HORST; SILVA, 2016).  

 

Figura 3. 3 Avaliação do prolapso por meio do “Pelvic Organ prolapse quantification” (POP-

Q) 

 

                              Fonte: Google. 

 

Após a determinação da quantificação dos pontos é feito o estadiamento: 

 Estádio 0: sem prolapso evidente;  

 Estágio I: A porção mais distal do prolapso está a mais de 1,0 cm acima do nível do 

hímen. 

 Estágio II: A porção mais distal do prolapso está a 1,0 cm acima ou abaixo do plano 

do hímen.  

 Estágio III: A porção mais distal do prolapso está a mais de 1,0 cm abaixo do plano do 

hímen.  

 Estágio IV: Eversão completa do comprimento total do trato genital inferior. 

 

Depois de realizar o POP-Q e classificar com mais precisão o prolapso, pode-se a 

partir de então traçar o plano de terapêutico. O tratamento pode ser dividido em conservador e 

cirúrgico.  A opção de tratamento deve levar em consideração o tipo e a gravidade dos sintomas, 

o impacto na qualidade de vida, além de outros aspectos clínicos como a idade e comorbidades, 

a atividade sexual, fatores de risco para recorrência, entre outros (HOFFMAN et al., 2014).  
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O tratamento deve ser individualizado e ter como objetivo principal o alívio dos 

sintomas e a diminuição do impacto causado na qualidade de vida, consequentemente não sendo 

necessário ou recomendado o tratamento de mulheres assintomáticas. No entanto essas 

mulheres devem evitar situação que possam agravar o prolapso, como evitar situações que 

aumentem a pressão intra-abdominal, a perda de peso se caso for necessário, entre outros 

(HORST; SILVA, 2016). 

O tratamento cirúrgico abrange uma taxa de 10 a 30 mulheres por ano em 10.000. 

Existe um risco de 11% de mulheres até os 80 anos serem submetidas a abordagem cirúrgica 

para a correção do POP ou de incontinência. Esse tipo de tratamento é indicado nos casos de 

estágio mais avançado do POP, em que a qualidade de vida da mulher está muito comprometida 

e quando o tratamento conservador não possui êxito, onde o principal objetivo é reestabelecer 

a integridade anatômica do assoalho pélvico, e também minimizar ou até mesmo resolver os 

sintomas vesicais e intestinais (MENDONÇA, 2008). 

O tratamento não cirúrgico ou conservador tem como estratégias o fortalecimento 

dos músculos do pavimento pélvico e o uso do pessário. Esse fortalecimento pode ser alcançado 

através dos exercícios de Kegel, biofeedback ou estimulação elétrica. Os exercícios de Kegel 

apresentam uma grande eficácia somente quando os músculos específicos são trabalhados com 

a técnica correta. Esses exercícios consistem na contração muscular diária e consciente, com 

duração de três segundos e o relaxamento pelo mesmo período de tempo, com a progressão dos 

dias o tempo de contração é aumentado. As mulheres que não desenvolvem a capacidade de 

realizar essa contração voluntária têm como opção o treino de biofeedback e a estimulação 

elétrica (GONÇALVES, 2012). 

O termo pessário origina-se da palavra grega ‘’pessós’’ que significa uma pedra 

oval. Estudos relatam que em 400 a.C., Hipócrates já tinha reconhecimento do uso de pessário 

no tratamento do POP e que provavelmente a origem desses dispositivos intrauterinos tenha 

ocorrido através de experimentos com camelos, onde eram colocadas pedras ovais no útero com 

o intuito de evitar a concepção durante longos períodos de viagem (ABDULAZIZ, 2015). 

O uso do pessário cada vez mais tem se tornado uma primeira escolha de 

tratamento, visto que as porcentagens de recidivas cirúrgicas estão cada vez mais relevantes, 

sendo de 22% de chances no compartimento superior, 30% no compartimento central e 24% no 

compartimento inferior (OLMOS, 2013). 

Os pessários podem ser divididos em pessário de suporte ou oclusivo. Sendo o anel, 

o mais utilizado dos pessário de suporte e dentre os do tipo oclusivo os mais utilizados são o 

cubo, Gelhorn e o Donut. O anel tem eficácia, principalmente, nos prolapsos de grau I e II, e 
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possui a vantagem da possibilidade de relação sexual mesmo com o pessário, além de não ter 

necessidade da retirada todos os dias. Já o Gelhorn é o mais utilizado na classe dos pessários 

oclusivos, é mais indicado para os casos de prolapso severo e tem a desvantagem de não ser 

permitido o uso durante a relação sexual. O Donut também é indicado nos casos de prolapso 

mais grave e principalmente quando o suporte perineal é frouxo, tendo a vantagem de não ser 

preciso a retirada diária. O cubo, possui a inconveniência tanto de não ser compatível com a 

relação sexual como também de ter a remoção diária obrigatória, sendo esta última necessária 

pois o cubo mantém-se suspenso na vagina por um mecanismo de sucção de suas seis 

superfícies côncavas e se não for removido a pressão exercida por ele pode levar ao 

aparecimento de erosões e fístulas nas paredes vaginais (OLIVER, 2011). 

 

Figura 3.4 Tipos de pessário 

 

Fonte: Google 

 

O pessário pode ter finalidade terapêutica ou de diagnóstico. Podem ser utilizados 

como parte de uma avaliação pré-operatória em mulheres com POP para descobrir uma 

incontinência de esforço latente, além de revelar alguma disfunção no pós-operatório. Podem 

também ser utilizados como tratamento temporário até que o paciente realize o tratamento 

cirúrgico, ajudando ainda a prevenir uma possível progressão do POP. Sua inserção é indicada 

também em casos de contraindicação cirúrgica, como paciente com infecção vaginal ativa, 

ulceração ou corrimento vaginal persistente, quando a cirurgia não é desejada, correção de 

incontinência urinária, mulheres que tem interesse reprodutivo, entre outros (ROBERT, 2013). 
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Dentre as complicações causadas pelo uso do pessário destacam-se: corrimento 

vaginal acentuado, odor, atipias citológicas inflamatória, câncer vaginal decorrente de 

inflamação crônica associado com a infecção pelo HPV, erosão e úlceras vaginais, fístulas do 

tipo vesicovaginal e retovaginal, hidronefrose, impactação vaginal, infecção vaginal, peritonite, 

entre outros (HOZ, 2015). 

Segundo um estudo realizado, a complicação mais frequentemente relatada é a 

erosão superficial da mucosa vaginal, sendo descrita como odor, secreção purulenta, aumento 

do corrimento vaginal e secreção irregular de sangue. As erosões vaginais foram descritas como 

uma complicação causada pela pressão exercida pelo pessário nas paredes vaginais, onde em 

alguns poucos casos ocorreu a redução do fluxo sanguíneo local levando a ulceração do útero 

(ABDULAZIZ, 2015). 

Um estudo identificou que mulheres com mais de 65 anos e/ou com comorbidades 

associadas e com isso o maior risco de complicações durante a cirurgia são as com maior chance 

de dar continuidade ao uso do pessário (O’DELL; ATNIP, 2012). Aquelas que permaneceram 

utilizando o pessário por tempo superior a 12 meses apresentaram corrimento vaginal, infecção, 

em alguns casos mais raros, o aparecimento de úlceras na mucosa vaginal, porém essas queixas 

não foram fatores de insucesso para o uso do pessário, visto que são complicações facilmente 

resolvíveis, mas deve-se manter uma rotina de acompanhamento médico (OLMOS, 2013). 

Entre os preditores de insucesso foram apontados o deslocamento do pessário, com uma taxa 

de 25 a 59% entre a primeira e terceira semana após o reajuste do pessário. Essa taxa elevada 

de deslocamento estava relacionada às características individuais como o grande hiato genital 

e introito largo (CHEUNG et al., 2018).  

A melhora na qualidade de vida apresentada por mulheres após o uso do pessário é 

de extrema relevância, visto que quanto mais presentes e agravados estiverem os sintomas, 

maior será a influência negativa na qualidade de vida dessas mulheres. Esse impacto negativo 

causado pelo POP sintomático influencia vários aspectos da vida como, reação emocional, 

isolamento social, sono, capacidade para realizar as atividades diárias, mobilidade física, 

disfunção sexual, entre outros (FRITEL, 2009). 
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4 METODOLOGIA 

Esse estudo trata-se de um recorte de um projeto intitulado “Promoção da Saúde de 

Mulheres com Disfunção do Assoalho”, o qual tem o intuito de avaliar as estratégias para 

promoção da saúde em relação as disfunções do assoalho pélvico. Sendo que um dos seus 

objetivos específicos se refere a avaliação da qualidade de vida de mulheres com prolapso 

sintomático antes e após a utilização do pessário vaginal. 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Onde o 

pesquisador objetiva analisar o curso da pesquisa sem intervir nos resultados ou desfecho 

natural, atuando apenas como expectador dos fatos (FONTELLES et al., 2009). Os estudos 

longitudinais destinam-se a estudar um processo ao longo do tempo para investigar mudanças, 

sendo que nos estudos com caráter retrospectivo, os dados são analisados do ‘’efeito’’ para a 

‘’causa’’ (BORDALO, 2006). Nos estudos prospectivos, os pacientes são acompanhados ao 

longo do tempo, geralmente ocorrem um maior número de perdas, por sua vez, são mais 

precisos (HULLEY et al., 2008). 

 

4.2 Local do Estudo 

O estudo foi realizado no Ambulatório de Uroginecologia do Hospital Geral de 

Fortaleza (HGF). O maior hospital público da rede estadual, referência em procedimentos de 

alta complexidade, realizando transplantes, neurocirurgias, e prestando assistência em AVC 

(Acidente Vascular Cerebral) e outras patologias neurológicas, ortopédicas, obstétricas de alto 

risco, tratamentos clínicos especializados dentre outros (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, 2012). 

Entre esses serviços, o ambulatório de uroginecologia atende semanalmente 

pacientes com disfunções do assoalho pélvico, especialmente o prolapso de órgãos pélvicos. O 

atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologistas, 

enfermeiras e fisioterapeutas (VASCONCELOS et al., 2013). 

 

4.3 Coleta de dados e instrumento de pesquisa 

Foram incluídas nesse estudo as mulheres que apresentavam POP sintomático, 

atendidas no ambulatório de Uroginecologia de novembro de 2013 até abril de 2019, maiores 
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de idade e apresentavam interesse em utilizar o pessário como forma de tratamento conservador 

para o prolapso genital. Foram excluídas aquelas mulheres que apresentavam problemas 

neurológicos, pela dificuldade em obter dados fidedignos. Para facilitar a compreensão, foi 

elaborado um fluxograma referente ao processo de amostragem (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 Processo de amostragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Respondeu o questionário SF-36 antes da 

inserção do pessário (n=112) 

Respondeu o questionário P-Qol antes 

da inserção do pessário (n=115)  

Pacientes encaminhadas para testar o pessário vaginal 

(n=139) 

Pacientes que realizaram a 

inserção do pessário 

vaginal (n= 134)  

Pacientes contraindicada ao 

uso do pessário vaginal 

(n= 01; demência sem cuidador) 

Pacientes que não 

tentaram a inserção do 

pessário vaginal (n= 04) 

 

Respondeu o questionário SF-36  

(n=70) 

Respondeu o questionário P-Qol  

(n=70) 

Pacientes com insucesso na inserção (n= 41)  

Desistência antes de 04 meses de uso contínuo do pessário (n= 14) 

Perda de seguimento antes de 04 meses de uso contínuo do pessário (n= 08) 

Pacientes com uso contínuo do pessário por quatro meses (n= 71) 
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Inicialmente, foram utilizadas as informações provenientes do portfólio geral 

utilizado nas consultas médicas para a obtenção dos dados referente aos dados 

sociodemográficos, anamnese da paciente, sintomas de prolapso genital, antecedentes clínicos, 

antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos e o exame físico mensurado através do 

POP-Q.  

Para a avaliação da qualidade de vida foram aplicados os seguintes questionários: 

Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36) e Prolapse Quality-of-

Life Questionnaire (P-Qol). Esses instrumentos foram aplicados em dois momentos: na 

primeira consulta para utilização do pessário vaginal e quatro meses após a utilização contínua 

do dispositivo.  

O SF-36 é um questionário genérico, que foi desenvolvido pelos estudiosos Ware e 

Sherbourne (1992), tendo sido traduzido e validado para a língua portuguesa por Ciconelli 

(1999). É de fácil interpretação e apresenta 36 itens que são subdivididos em oito dimensões: 

estado geral de saúde, capacidade funcional, aspecto físico, aspecto social, aspecto emocional, 

dor, vitalidade e saúde mental. Nesse instrumento quanto maior o escore, melhor é a qualidade 

de vida (FERNANDES; VASCONCELOS; SILVA, 2009). 

Já o P-Qol é um instrumento mais sensível e específico, que tem a finalidade de 

avaliar mais detalhadamente a gravidade dos sintomas e seu impacto na QV de mulheres com 

POP. Ele aborda a intensidade do impacto do prolapso, quais sintomas a paciente apresenta e o 

que esses sintomas mudam na vida das mulheres, além de delinear as limitações físicas, sociais 

e sua repercussão nos relacionamentos pessoais, emoções e sono. Possui um sistema de 

pontuação de quatro pontos para cada item e uma pontuação para cada domínio variando entre 

0 e 100 para a medição da gravidade dos sintomas de POP. Quanto maior a pontuação, maior 

será o comprometimento da qualidade de vida e vice-versa (OLIVEIRA; TAMANINI; 

CAVALCANTI, 2009). 

 

4.4 Análise de Dados 

Os dados foram compilados e analisados por meio do programa estatístico 

Statistical Package for Social Science - SPSS 23.0 versão para Windows. A normalidade da 

distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (KS).  

Os dados foram analisados de forma descritiva, com frequência absoluta e relativa, 

e os escores de cada instrumento foram analisados pela mediana e percentis 25 e 75. Para a 
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descrição do perfil das pacientes, as variáveis sociodemográfica, clínicas, ginecológicas e 

obstétricas foram apresentadas em frequências absolutas e percentuais. Em relação aos escores 

de qualidade de vida, os dados foram comparados antes e depois com a utilização do teste t para 

amostras emparelhadas.  

Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos, bem como discutidos conforme 

a literatura pertinente. 

 

4.5 Aspectos Éticos da Pesquisa 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética do Hospital Geral de Fortaleza 

com aprovação pelo número de parecer 1.590.814 e número de CAAE 34100514.2.3001.5040. 

Durante a realização da pesquisa foram respeitados os aspectos éticos e legais da pesquisa 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde. 
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5 RESULTADOS 

Participaram desse estudo 139 mulheres encaminhadas para testar o pessário como 

tratamento conservador de prolapso vaginal, dessas 112 mulheres responderam o questionário 

SF-36 e 115 responderam o P-Qol antes da inserção do dispositivo. Das 134 mulheres que 

testaram o dispositivo, 41 correspondem a insucesso na inserção, 08 perderam seguimento do 

tratamento e 14 desistiram de utilizar o pessário como tratamento do prolapso antes de quatro 

meses. Por fim, 71 mulheres continuaram utilizando o pessário por quatro meses, das quais 70 

mulheres responderam os questionários de qualidade de vida após o uso do dispositivo. 

 O perfil sociodemográfico encontrado foi compatível com mulheres idosas 

(M:66,7/Min:42,0-Máx:98), de baixa escolaridade (M:5,1 anos de estudo/Mín:0-Máx:12), 

destacando-se o percentual de 24,5% (n=23) de mulheres analfabetas, de baixa renda (M:R$ 

1395,85-Min:110,00-Máx:7880,00), em sua maioria, procedentes da capital do Ceará 

(n=99/82,5%), aposentadas (n=61/51,7%) ou do lar (n=35/29,7%) e sem companheiro 

(n=59/50,4%)  (Tabela 5.1).  

Em relação ao tabagismo, praticamente a metade das mulheres nunca fumaram 

(52,4%), ainda 44 (41,9%) fumaram no passado e 6 (4,3%) tinham o hábito de fumar cigarro. 

Das mulheres entrevistadas, 75 (64,1%) estavam com o índice de massa corporal (IMC) 

inadequado, variando das classificações de sobrepeso a obesidade mórbida (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 Caracterização sociodemográfica das mulheres com POP sintomático 

atendidas em um ambulatório especializado. Fortaleza, 2019. 

Variável Sociodemográfica M ± DP Md (p25-p75) 

Idade 66,7 ± 10,2 67 (42-98) 

Escolaridade (anos) 5,1 ± 4,2 4 (0-12) 

Renda familiar (R$) 1395,85 ± 1847,44 1000,00 (110,00-7880,00) 

Variável Sociodemográfica N % 

Estado Civil   

Casa/união estável 58 49,6 

Solteira/divorciada/viúva 59 50,4 

(continua) 
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 N % 

Zona   

Urbana 99 82,5 

Rural 21 17,5 

Profissão   

Aposentada 61 51,7 

Do lar 35 29,7 

Agricultura 5 4,2 

Costureira 4 2,9 

Serviços Gerais 2 1,7 

Vendedora 1 0,8 

Outras 10 8,5 

Tabagismo   

Nunca fumou 55 52,4 

Fumou no passado 44 41,9 

Fuma atualmente 6 5,7 

Classificação IMC (kg/cm2)   

Baixo peso 5 4,3 

Saudável 37 31,5 

Sobrepeso 45 38,5 

Obesidade I 21 17,9 

Obesidade II (severa) 7 6,0 

Obesidade III (mórbida) 2 1,7 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras.     (conclusão) 
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Sobre os antecedentes clínicos, a maioria das mulheres apresentou algum 

antecedente clínico (83,8%), sendo a hipertensão arterial isolada (23,8%) ou associada com 

outras doenças (52,1%) a principal patologia. Quanto aos antecedentes cirúrgicos, observa-se 

que 56,2% já realizou alguma cirurgia pélvica, sendo a histerectomia a mais prevalente (5,5% 

isolada e 17,6% associada com outros procedimentos cirúrgicos na região pélvica). 

Quanto aos antecedentes gineco-obstétricos, encontrou-se o perfil de mulheres 

multigestas (M:6,2/Min: 0,0-Máx: 25,0), multíparas (M:5,2/Min:0,0-Máx:22,0), com reduzido 

histórico de aborto (M:0,9/Min:0,0-Máx:10,0). A principal via de parto referida pelas 

participantes foi o parto vaginal (M:4,8/Min:0,0-Máx:21,0). Ainda, encontramos que 

geralmente os recém-nascidos apresentavam um peso adequado ao nascer (M: 

3.963,27/Min:3.475,0-Máx:4.500). Das 55 mulheres que lembravam o peso do bebê com maior 

peso, 32 (58,2%) referiram peso do RN acima ou igual a 4.000g (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2 Perfil ginecológico e obstétrico das mulheres com POP sintomático atendidas 

em um ambulatório especializado. Fortaleza, 2019. 

Variável M ± DP  Md (p25-p75) 

Nº de gestações 6,2 ± 4,6  5,0 (3,0-9,0) 

Nº de partos 5,2 ± 3,8  4,0 (2-7) 

Nº de abortos 0,9 ±1,4  (0-1) 

Nº de partos vaginais 4,8 ± 3,9 4,0 (2-7) 

Nº de partos fórceps 0,2 ± 0,4  0,0 (0,0-0,0) 

Nº de partos cesarianos 0,3 ± 0,7  0,0 (0,0-0,0) 

Peso do > RN (gramas) 3.963, 27 ± 934,43  4.000,00(3.475 – 

4.500) 

Variável n  % 

Sensação de bola na vagina 112  97,4 

Sensação de frouxidão vaginal 56 52,3 

Menopausa 97  90,7 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras. 
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Em relação ao estadiamento do prolapso, encontramos que a maioria das mulheres 

(n: 92; 82,9%) das participantes desse estudo possuía prolapso vaginal nos estádios mais graves 

(POP estádio III e IV). Ainda, 112 mulheres (97,4%) referiram sensação de bola na vaginal, 56 

(52,3%) de frouxidão vaginal e 97 (90,7%) estão menopausadas (Tabela 5.2). 

Quanto as queixas urinárias, identificamos que 53,4% referia perda de urina, 

ocorrendo, principalmente, diversas vezes ao dia (n: 30; 25,9%). Das 139 mulheres, 38 (34,9%) 

mulheres afirmaram perda de urina aos esforços, 75 (69,4%) urgência urinária e 61 (57%) urge-

incontinência. Sobre os sintomas intestinais, 34 (28,8%) participantes relataram incontinência 

fecal e 28 (23,7%) com constipação. 

Ao comparar os escores dos domínios da qualidade de vida geral (SF-36) antes e 

quatro meses após a inserção do pessário, percebe-se um aumento significativo das médias dos 

escores em todos os domínios avaliados pelo questionário SF-36, exceto no domínio “Limitação 

por aspectos sociais” (Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 Comparação entre os domínios do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

antes e após a utilização do pessário vaginal em mulheres com POP atendidas em um 

ambulatório especializado. Fortaleza, 2019. 

Domínios 

 

Antes da inserção do 

pessário 

Quatro meses após a 

inserção do pessário 

 

Valor 

p 
M DP M DP 

Estado Geral da Saúde 63,7 25,9 71,5 25,8 0,040 

Capacidade Funcional 55,0 30,0 66,8 29,9 0,001 

Limitação por aspectos físicos 44,1 46,7 70,5 43,9 0,000 

Limitação aspectos emocionais 47,0 48,9 75,4 42,1 0,000 

Limitação por aspectos sociais 72,6 33,4 81,0 29,5 0,073 

Vitalidade 66,69 28,8 76,9 21,4 0,008 

Dor 58,0 29,9 70,8 26,5 0,001 

Saúde Mental 72,1 20,9 83,3 19,6 0,000 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

* SF-36 :Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey  
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Em relação ao questionário de qualidade de vida específico para POP (P-Qol), 

identificamos uma redução significativa em todos os domínios avaliados (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 Comparação entre os domínios do Questionário de Qualidade de Vida P-Qol 

antes e após a utilização do pessário vaginal em mulheres com POP atendidas em um 

ambulatório especializado. Fortaleza, 2019. 

Domínios 

 

Antes da inserção do 

pessário 

Quatro meses após a 

inserção do pessário 

 

Valor 

p M DP M DP 

Percepção Geral da Saúde 53,5 30,4 20,7 22,5 ,000 

Impacto do POP 66,3 41,1 4,2 16,9 ,000 

Impacto nas Atividades Diárias 47,9 43,3 3,5 17,2 ,000 

Limitação Física 47,1 43,0 1,9 11,5 ,000 

Limitação Social 34,5 37,4 2,0 12,3 ,000 

Relações Pessoais 27,7 42,7 0,0 0,0 ,014 

Emoções 47,4 38,2 4,8 17,0 ,000 

Sono e energia 27,1 34,6 0,7 4,4 ,000 

Medidas de Severidade 32,71 26,6 2,4 7,6 ,000 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

*P-Qol: Prolapse Quality-of-Life Questionnaire  
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6 DISCUSSÃO 

Como já foi apresentado na introdução desse trabalho, o prolapso genital causa 

impacto negativo sobre as atividades diárias e a qualidade de vida das mulheres acometidas por 

esse agravo (LAMERS; BROEKMAN; MILANI, 2011). Apesar desse grande impacto na 

qualidade de vida, a busca por assistência à saúde ainda é defasada comparado aos dados de 

prevalência, já que consideram essa situação de saúde comum no processo de envelhecimento 

ou sem tratamento (HAGENS; THAKAR, 2015). Isso pode estar relacionado, com a elevada 

prevalência de POP em mulheres de idade avançada, especialmente com idade superior a 65 

anos, sendo que estudos estimam que o número de casos de prolapso pode aumentar 

significativamente conforme a elevação da expectativa de vida (WILKINS; WU, 2016). 

Entretanto, o prolapso também pode ocorrer em idades iniciais, assim como pode ser observado 

pela idade mínima de 36 anos identificado neste estudo.  

Além da questão do envelhecimento, outro fator que pode contribuir para o 

desenvolvimento do POP é o nível educacional das mulheres. Nesse estudo identificamos um 

baixo nível de escolaridade, o que pode ser corroborado pela evidência de que a chance de ter 

prolapso aumenta até três vezes mais entre as mulheres analfabetas. Tal evento pode ser 

relacionado com o fato de que as mulheres entendem essa condição ginecológica como um 

problema íntimo e se sentem constrangidas para revelar sua condição (SHRESTHA et al., 

2015).  

A maior parte das entrevistadas referiram ser aposentadas e do lar, isso já era 

esperado devido a faixa etária mais prevalente identificada no estudo. Embora não investigado, 

acredita-se que essas mulheres precisaram desenvolver atividades que requeriam maior esforço 

físico, contribuindo para a alteração da musculatura do assoalho pélvico. 

Apesar de que nesse estudo, a maioria das mulheres nunca fumaram, segundo 

Estanol et al. (2015), alguns autores defendem que existe uma associação do tabagismo e do 

prolapso genital, devido ao fato de que o tabagismo altera a biossíntese de colágeno e, 

consequentemente, identificou-se uma redução do colágeno do tipo I em mulheres com 

prolapso. Destaca-se que o colágeno é responsável por contribuir para a resistência à tração de 

ligamentos. Por sua vez, essa associação ainda não foi bem esclarecida. 

Das mulheres entrevistadas mais da metade estavam com o índice de massa 

corporal (IMC) acima do limite desejável, onde a maioria estava dentro da classificação de 

sobrepeso. Segundo Rortveit et al., 2007, uma grande pesquisa encontrou uma relação entre o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26265389
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aumento do IMC e o diagnóstico do POP, sendo a medida da circunferência abdominal, ou seja, 

a obesidade central um fator de risco para o desenvolvimento do prolapso.  Rodrigues et al. 

(2009) relata que a obesidade se mostrou associada ao desenvolvimento de prolapso somente 

quando acompanhada de outros possíveis fatores de risco. 

A presença de antecedente clínico apresenta-se como um fator preditivo 

significativo para o aumento do estadiamento do POP, sendo que a hipertensão isolada ou 

combinada a outros agravos é comumente encontrada em pacientes com prolapso sintomático 

(WELI; COOPER; YANG, 2018). No tocante aos antecedentes cirúrgicos, um estudo realizado 

por Pivetta et al. (2014) relata que cirurgias pélvicas extensas podem ocasionar danos na 

vascularização pélvica e inervação autonômica dos músculos do assoalho pélvico, o que 

desencadeia uma série de disfunções associadas ao sistema urinário, anorretal e genital. Nesse 

contexto, a taxa de incidência de prolapso foi aproximadamente seis vezes maior em mulheres 

com histórico de histerectomia do que aquelas que não haviam realizado cirurgia pélvica. Dessa 

forma, relacionando a cirurgia pélvica anterior como um importante fator de risco para o 

desenvolvimento prolapso de órgãos pélvicos. 

Os antecedentes ginecológicos e obstétricos deste estudo demostraram um número 

elevado de gestações e partos, sendo a via de parto mais prevalente a vaginal. O peso do RN ao 

nascer foi uma variável considerável sendo a média bem próxima a macrossomia. O número de 

abortos não foi uma variável de destaque, sendo a média inferior a 1. As variáveis como número 

de gestações, número de parto e via de parto são na maioria dos estudos relatadas como 

importantes fatores de risco para o desenvolvimento do prolapso. 

 Glazener et al. (2012) aponta o parto como sendo um fator de risco para POP, o 

qual tende a aumentar consideravelmente as chances de ocorrência e aumento da gravidade 

dessa condição ginecológica naqueles partos ocorridos em mulheres com idade superior a 30 

anos.  

 Segundo Trutnovsky et al. (2015) as mulheres com parto vaginal tinham duas vezes 

mais probabilidade de relatar sintomas e incômodo de prolapso, em comparação com mulheres 

nulíparas, além do prolapso ser três a seis vezes mais comum em mulheres que tiveram parto 

por via vaginal, em comparação com mulheres que deram à luz por cesariana. Em um estudo 

epidemiológico realizado nos Reino Unido, foi identificado o parto fórceps como um fator de 

risco independente, duplicando as chances do prolapso, enquanto o parto cesáreo foi 

considerado como um fator protetor para o desenvolvimento do prolapso. 

Quase a totalidade das mulheres entrevistadas encontravam-se com POP em 

estádios mais graves (estádio III e IV). Existe uma frequência maior de relatos de sintomas 
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quando o POP atinge ou está além do hímen, o que caracteriza o estadiamento mais avançado. 

Sendo característicos dos estádios mais avançados, os sintomas mais pronunciados na pesquisa 

foram a sensação de bola na vagina e a frouxidão vaginal, sendo o primeiro o mais relatado.  

Esses dados corroboram com Rortveit et al. (2007), onde 92% das mulheres relataram um 

sentimento de abaulamento ou pressão, 48% relataram protuberância visível ou protrusão da 

vagina e 41% relataram ambos os sintomas. Horst e Silva (2016) afirmam que os estágios 

iniciais do POP podem não apresentar sintomas, e que alguns estudos revelam que o ponto 

anatômico para percepção do prolapso seria o hímen. Sendo esses sintomas característicos de 

mulheres com prolapsos em graus mais avançados. A menopausa estava presente em 91,4% das 

mulheres, provavelmente essa relação é devido a deficiência de hormônio ovariano, 

característica desse período, sabendo que os estrogênios têm relação com a força e elasticidade 

dos ligamentos e músculos do soalho pélvico (BRADLEY et al., 2007). 

O pessário trata-se da primeira linha de escolha para o tratamento de prolapso 

genital, devendo ser oferecido para todas as mulheres acometidas por esse problema de saúde 

(LAMERS; BROEKMAN; MILANI, 2011; SAMMARCO et al., 2018). Esse dispositivo é 

evidenciado pela literatura científica como uma boa opção para o tratamento de mulheres 

acometidas com POP, pelo fato de apresentar poucas complicações, contraindicações e efeitos 

colaterais, principalmente o dispositivo do tipo anel. Ainda, o pessário tem oferecido bons 

resultados no alívio dos sintomas do POP e queixas urinárias, elevação da satisfação sexual, 

melhoria da qualidade de vida dessas mulheres, redução dos custos e diminuição da fila de 

espera pelo procedimento cirúrgico (ROBERT et al, 2013; LEKSKULCHAI; 

WANICHSETAKUL, 2015).  

Desta forma, investigações realizadas com o intuito de avaliar o impacto da 

utilização do pessário vaginal tem encontrado resultados indicando a melhora na qualidade de 

vida na maioria dos domínios avaliados pelos instrumentos. No entanto, esses estudos têm sido 

pouco realizados no contexto brasileiro e, boa parte dos estudos internacionais, utilizam 

instrumentos de avaliação diferente daqueles utilizados nesse trabalho (LAMERS; 

BROEKMAN; MILANI, 2011; COELHO et al., 2018). 

Um estudo brasileiro realizado com 27 pacientes de uma clínica de ginecologia, ao 

aplicar o questionário SF-36 somente encontrou melhora significativa em três domínios do 

instrumento: estado geral de saúde, vitalidade e limitação dos aspectos sociais (COELHO et al., 

2018). Diferentemente desse estudo, identificou-se diferença significativa em quase todos os 
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domínios, exceto para o domínio referente aos aspectos sociais. Essa diferença encontrada pode 

ser explicada pela diferença no tamanho da amostra dos dois estudos.  

Manchana e Bunyavejchevin (2012) realizaram um estudo com 64 pacientes e 

relataram que após 1 ano de inserção do pessário, obtiveram uma diminuição significativa dos 

escores de todos os domínios do P-Qol, exceto o domínio das relações pessoais que não foi 

significativo. Isso pode estar associado ao número reduzido de mulheres sexualmente ativas e 

pelo fato de que as mulheres apresentam dificuldade para sentirem à vontade para tratar sobre 

o assunto. 

Apesar da dificuldade encontrada devido à escassez de artigos que discutem sobre 

qualidade de vida, os resultados obtidos pelo presente estudo estão em consonância com a 

maioria dos estudos realizados sobre essa temática, evidenciando como o prolapso age 

mudando vários aspectos da vida, interferindo no estado geral de saúde, nas relações pessoais, 

na autonomia para desenvolver atividades diárias, limitando fisicamente, socialmente e 

emocionalmente a mulher e demonstrando a relevância de desenvolver cada vez mais estudos 

que contribuam para encontrar formas de melhorar  a qualidade de vida das mesmas. 
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou que mulheres com prolapso genital apresentam 

impacto negativo em diferentes domínios da qualidade de vida, de acordo com a utilização de 

questionários gerais e específicos. Ainda, encontrou-se que a utilização do pessário vaginal 

como tratamento conservador desse agravo ginecológico melhora significativamente quase 

todos os domínios dos instrumentos SF-36 e P-Qol, quando comparado antes e quatro meses 

após a utilização do pessário. Apenas o domínio “Limitações por aspectos sociais” não 

apresentou diferença significativa antes e após a utilização do dispositivo. 

O perfil sociodemográfico, clínico e gineco-obstétrico encontrado foi de mulheres 

idosas, baixa escolaridade, IMC acima do limite esperado(sobrepeso; obesidade I, II e III), 

elevado número de gestações e partos, sendo o parto por via vaginal o mais prevalente, 

menopausadas, HAS isolado ou associado, como o principal antecedente clínico e histórico de 

cirurgias pélvicas anteriores. Os sintomas mais relatados de POP foram a sensação de bola na 

vagina e frouxidão vaginal.  

Desta forma, é possível perceber as mudanças tanto em aspectos gerais de vida 

como nos aspectos específicos referente ao POP, evidenciando a importância de estar atento a 

influência que essa condição ginecológica exerce sobre a qualidade de vida, fortalecendo a 

necessidade de realizar mais estudos sobre o assunto na população brasileira, e além disso 

mostrar para os profissionais responsáveis pelo tratamento a importância de tratar não apenas a 

condição clínica como também dar relevância ao efeito que essa condição traz para a vida dessas 

mulheres. 
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8 CRONOGRAMA 

 

Quadro 4.1 – Cronograma de Atividades. 

            Período 

 Atividades 

SET

2018 

OUT 

2018 

NOV 

2018 

DEZ 

2018 

JAN 

2019 

FEV 

2019 

MAR 

2019 

ABR 

2019 

MAI 

2019 

JUN 

2019 

Levantamento 

da literatura 
X X X        

Elaboração do 

projeto 
  X          

Apresentação 

do projeto 
   X       

Coleta de Dados   X X X X X X X   

Análise e 

discussão dos 

dados 

       X X  

Relatório Final         X X 

Entrega do 

material para a 

banca 

         X 

Apresentação  

 
         X 
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9 ORÇAMENTO 

 

Quadro 9.1. Materiais necessários à pesquisa. 

 

Todos os recursos necessários ao desenvolvimento do estudo serão de 

responsabilidade do pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCRIMINAÇÃO DE 

RECURSOS MATERIAIS 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Resma Papel Branco A4 3 R$ 15,00 R$ 45,00 

Cartucho de tinta para 

impressora 
2 R$ 30,00 R$ 60,00 

Canetas esferográficas (caixa) 1 R$ 20,00 R$ 20,00 

Transporte 150 R$ 1,50 R$ 225,00 

Xerox 300 R$ 0,10 R$ 30,00 

Recursos tecnológicos  1 R$ 1000,00 R$ 1000,00 

Recursos Humanos (estatístico) 1 R$ 500,00 R$ 500,00 

Total   R$ 1.880,00 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO PORTFÓLIO 

GERAL 

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_____                                                       1. Prontuário: _________________________      

2. Zona:  1- Urbana  2- Rural 

3. Idade:______________ 

4. Estado civil: 1-solteira  2- casada/união estável  3-divorciada  4- viúva 

5. Escolaridade da mulher: ___________ anos de estudo   7.Renda familiar____________ 

(analfabeta=0/Ens.Fund.Completo[1ª-8ªsérie]=9 anos/ Ens.Méd.Completo[1ª-3ªsérie do 2º grau]=12 anos) 

6. Peso_______   7.Altura_____  8. IMC: ______Kg/m2   9. classe: __________  

1-[ ≤ 18,5 (abaixo do peso)]  2-[18,6-24,9 (Saudável)]  3-[25-29,9 (Peso em excesso)] 4- [30-34,9 (Obesidade 

I)]  5-[35-39,9 (Obesidade2-severa)]  6-[ ≥40 (Obesidade3-mórbida]  

 ICIQ – SF (Tamanini, J.T.N. et al) 

10. Com que frequência você perde urina?  0-nunca        1-uma vez/semana ou menos      2- duas 

ou três vezes/semana             3- uma vez/dia        4- diversas vezes/dia       5- o tempo todo 

11. Qual a quantidade de urina que você pensa que perde? 

      0-nenhuma       2- pequena quantidade       4- moderada quantidade      6- grande quantidade 

12. Quanto a perda de urina interfere em sua vida diária?               0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                                                                           (0=não interfere 10= interfere muito) 

13. ICIQ  SCORE: (Somar os resultados 18+19+20 = ___________________) 

14. Quando você perde urina (assinale as alternativas que se aplicam à paciente)? 

(   ) 1- Nunca (   ) 2- Perco antes de chegar ao banheiro (   ) 3- Perco quando tusso ou espirro 

(   ) 4- Perco quando estou dormindo (   ) 5- Perco quando estou fazendo atividades físicas 

(   ) 6- Perco quando terminei de urinar e estou me vestindo (   ) 7- Perco sem razão óbvia   (   ) 8- 

Perco o tempo todo 

ANAMNESE 

15. Queixa principal: (      ,      ,       ) 1- “Bola na vagina”  2- Perda de urina  3- Urinar muito   4- 

Outras:___________ 

Expressão da paciente:___________________________________________________________ 

HDA:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

SINTOMAS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E ARMAZENAMENTO VESICAL 

16. Nº de micções diurnas (da hora que acorda até antes de dormir): ______________ 

17. Nº de micções noturnas (após ter dormido, quantas vezes acorda para urinar?): _______ 

18. Perda de urina aos esforços?   

0 – Não    1-Grandes esforços      2- Médios esforços      3- Mínimos esforços 

19. Urgência?    0 – Não    1- Sim                               

20. Urge-incontinência?     0 – Não       1- Sim 
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21. Enurese noturna?     0 – Não    1- Sim 

22. Perda de urina contínua?      0 – Não    1- Sim                              

 23. Perda de urina Insensível?    0 – Não      1- Sim 

24. Perda de urina ao coito?   0 – Não  1- Na penetração   2- No orgasmo   3- Não tem relação sexual 

25. Quantos forros vaginais você usa por dia ? __________ 

26. Dor ao enchimento vesical?   0 – Não  1- Sim 

SINTOMAS MICCIONAIS / PÓS-MICCIONAIS 

27. Dificuldade de iniciar micção/ hesitação?  0 – Não   1- Sim         

28. Jato urinário fraco?         0 – Não      1- Sim 

29. Força para iniciar a micção?   0 – Não    1- Sim   

30. Sensação de esvaziamento incompleto?  0 – Não      1- Sim 

31. Gotejamento pós-miccional?    0 – Não    1- Sim         

32. Jato urinário pulverizado?        0 – Não       1- Sim 

33.  Redução prolapso para urinar?    0 – Não    1- Sim 

34. – Não    1- Sim            

 35. – Não      1- Sim 

36. ITU recorrente (3 ITU nos últimos 12 m)? 0 – Não  1- Sim   

37. Se sim, quantas vezes em um ano:________  

SINTOMAS DE PROLAPSO GENITAL 

38. Sensação de bola na vagina?        0 – Não  1- Sim       

39. Sensação de Peso vaginal?            0 – Não     1- Sim 

40. Necessidade de redução digital?  0 – Não  1- Sim     

41. Frouxidão vaginal?                       0 – Não     1- Sim 

SINTOMAS INTESTINAIS 

42. Incontinência fecal?  0 – Não tem     1- gases      2- sólidos     3-“mancha a calcinha” 

43. Urgência fecal?    0 – Não    1- Sim        44. Força para defecar?  0 – Não        1- Sim 

45. Esvaziamento incompleto?  0 – Não 1- Sim                               

46.  Redução prolapso para defecar?       0 – Não        1- Sim  

47. Frequência semanal:_________ 

PERFIL GINECO-OBSTÉTRICO 

DUM: ___/___/___      

48. Está na menopausa ?   0 – Não  1- Sim   2- Não dá para saber (histerectomizada)   

49. Tempo de pós-menopausa:_____ (meses)   

50. Uso de TH atualmente (há < 6 meses):   0 – Não   1- Sim 

51. Atividade sexual nos últimos 6m?  0 – Não   1- Sim    

52. Se não, porque?_______ Quantos anos?____ 

53. G: ____    54. P: ___    55. A: ___   56.Vaginal: ___  57. Fórceps: ____  58. Cesárea: ____ 

59. Maior peso RN: _________gramas  (       ) Não lembra 

60. Antecedentes Clínicos:  0-Nenhum   1-Diabetes    2-HAS    3- Glaucoma    4- Obesidade      

5- Tosse crônica   6-Arritmia      7- Outros: __________________________________________ 

61. Medicações em uso: 0- Nenhum 1- Diuréticos  2-Ansiolíticos   3- Anticolinérgicos 4- Outros: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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62. Antecedentes Cirúrgicos:  0-Nenhum   1-Sling      2- KK     3- HTA     4- HTV      5- CP       6- 

CPP (“Perineoplastia”)      7- Outros: 

____________________________________________________________ 

63. Antecedentes Ginecológicos: 0- Nenhum   1- Endometriose  2- Miomas  3- Câncer 

ginecológico  4- Outro:_______________________________________________ 

64. Fumante: 0- Nunca fumou  1- Fumou no passado   2- Fuma atualmente 

EXAME FÍSICO 

65. Vulva:   0- Normal   1- Atrófica  

66. Laceração perineal:   0-Ausente  1- Pele   2- Cutâneo-mucosa   3- Músculo-aponeurótica  

67. Aa 

 

68. Ba 69. C 

70. HG 71. CP 72. CVT 

73. Ap 74. Bp 75. D 

76. Perda urinária ao esforço solicitado?    0- Não    1- Em jato     2- Em gotas  

77. Sincrônica? 0 – Não   1- Sim   2 – Não se aplica      

78. Perda com redução do prolapso? 0 – Não    1-Sim   2 – Não se aplica  

79. Sensibilidade perineal?  0 – Não     1-Sim                  80. Reflexo anal?  0 – Não    1-Sim    

81. DIAGNÓSTICO CLÍNICO:   0 – Normal (não tem IU nem POP)      

INCONTINÊNCIA:  1- IUE    2-IUU   3- IUM com pred IUE    4-IUM com pred IUU        5- BH         

6 – IUE OCULTA 

PROLAPSO ANTERIOR:    7- PPVA I               8- PPVA II           9- PPVA III             10- 

PPVA IV              XX Normal 

PROLAPSO POSTERIOR:  11-  PPVP I            12-PPVP II            13- PPVP III            14- 

PPVP IV           XX Normal 

PROLAPSO APICAL:          15- APICAL I        16-APICAL II         17- APICAL III         18-

APICAL IV         XX Normal 

19- Síndrome da Bexiga Dolorosa          20. ITU de repetição         

21.Outro:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Conduta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Ass. do Médico Responsável pelo atendimento       
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA (SF – 36) 

DATA: ________/________/_________    (Quanto > o escore, melhor a qualidade de vida) 

ESTADO GERAL DE SAÚDE 

132- Em geral você diria que sua saúde é: 

 1-Excelente (5,0)   2-Muito Boa (4,4)     3-Boa (3,4)     4-Ruim (2,0)     5- Muito Ruim (1,0) 

 

133- O quanto é verdadeiro ou falso é cada uma das seguintes afirmações para você? 

 
Definitivamen

te verdadeiro 

A maioria das 

vezes 

verdadeiro 

Não sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitivamen

te falso 

Eu costumo adoecer  um 

pouco mais facilmente que as 

outras pessoas 

1 2 3 4 5 

Eu sou tão saudável quanto 

qualquer pessoa que eu 

conheço 

1 (5,0) 2(4,0) 3 4(2,0) 5(1,0) 

Eu acho que a minha saúde 

vai piorar 
1 2 3 4 5 

Minha saúde é excelente 1 (5,0) 2(4,0) 3 4(2,0) 5(1,0) 

TOTAL  

 

 

134- DOMÍNIO ESTADO GERAL DE SAÚDE= ________________________________  

                          [(VALOR QUESTÃO 132+ TOTAL DA QUESTÃO 133) – 5] X 100 / 20 

CAPACIDADE FUNCIONAL 

Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando? 

Atividades 

Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

Atividades Rigorosas, que exigem muito esforço, tais 

como correr, levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos 

1 2 3 

Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 

passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa. 
1 2 3 

Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

Subir vários  lances de escada 1 2 3 

Subir um lance de escada 1 2 3 

Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

Andar vários quarteirões 1 2 3 

Andar um quarteirão 1 2 3 

Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

TOTAL  

135- DOMÍNIO CAPACIDADE FUNCIONAL= ___________________________                                                                                                 

[(VALOR QUESTÃO  –  10) X 100] / 20 

LIMITAÇÃO POR ASPECTOS FÍSICOS 

SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134-_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135-_____ 
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Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 

 Sim Não 

Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de um 

esforço extra).   

1 2 

TOTAL  

136- DOMÍNIO LIMITAÇÃO ASPEC. FÍSICOS =  _____________________________    

[(VALOR QUESTÃO  –  4) X 100] / 4 

LIMITAÇÃO POR ASPECTOS EMOCIONAIS 

Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 

 Sim Não 

Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz. 1 2 

TOTAL  

137- DOMÍNIO LIMITAÇÃO ASPEC. EMOCIONAIS =___________________ 

[(VALOR DA QUESTÃO  –  3) X 100] / 3 

LIMITAÇÃO POR ASPECTOS SOCIAIS 

138- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos 

ou em grupo? 

 1- De forma nenhuma (5,0)   2- Ligeiramente (4,0)    3- Moderadamente (3,0)    4- Bastante 

(2,0)      5- Extremamente (1,0) 

 

139- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 

etc)?  

1- Todo tempo  2- Maior parte do tempo   3- Alguma parte do tempo   4- Pequena parte do 

tempo  5- Nenhuma parte do tempo 

 

140- DOMÍNIO LIMITAÇÃO ASPEC. SOCIAIS =____________________ {[(VALOR 

DA QUESTÃO 138 + QUESTÃO 139) – 2] X 100} / 8 

 

VITALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136-____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137-____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-____ 
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Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas.  

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

Quanto tempo você tem se 

sentindo cheio de vigor, de 

vontade, de força?  

1 (6,0) 2(5,0) 3(4,0) 4(3,0) 5(2,0) 6(1,0) 

Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia? 1 (6,0) 2(5,0) 3(4,0) 4(3,0) 5(2,0) 6(1,0) 

Quanto tempo você tem se 

sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6 

Quanto tempo você tem se 

sentido cansado?  1 2 3 4 5 6 

TOTAL  

141- DOMÍNIO VITALIDADE =__________________________________  

{[VALOR DA QUESTÃO – 4] X 100} / 20 

DOR 

142- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 1- Nenhuma(6,0)  2- Muito leve(5,4)  3- Leve(4,2)   4- Moderada(3,1)  5- Grave(2,2)  6- Muito 

grave(1,0) 

143- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 1- De maneira alguma  2- Um pouco  3- Moderadamente   4- Bastante  5- Extremamente 

A resposta da questão 143 depende da nota da 

questão 142 

Se a questão 142 não for respondida, o escorre 

da questão 143 passa a ser o seguinte: 

Se 142 = 1 e se 143 = 1, o valor da questão é (6) Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se 142 = 2 à 6 e se 143 = 1, o valor da questão é (5) Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se 142 = 2 à 6 e se 143 = 2, o valor da questão é (4) Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se 142 = 2 à 6 e se 143 = 3, o valor da questão é (3) Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se 142 = 2 à 6 e se 143 = 4, o valor da questão é (2) Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

Se 142 = 2 à 6 e se 143 = 5, o valor da questão é (1)  

TOTAL=  

144- DOMÍNIO DOR =_____{[(VALOR DA QUESTÃO 142 + QUESTÃO 143) – 2] X 

100} / 10 

 

SAÚDE MENTAL 

Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas.  

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141-_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-_____ 
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Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa muito nervosa? 1 2 3 4 5 6 

Quanto tempo você tem se sentido 

tão deprimido que nada pode 

anima-lo? 
1 2 3 4 5 6 

Quanto tempo você tem se sentido 

calmo ou tranqüilo? 1 (6,0) 2(5,0) 3(4,0) 4(3,0) 5(2,0) 6(1,0) 

Quanto tempo você tem se sentido 

desanimado ou abatido? 1 2 3 4 5 6 

Quanto tempo você tem se sentido 

uma pessoa feliz? 1 (6,0) 2(5,0) 3(4,0) 4(3,0) 5(2,0) 6(1,0) 

TOTAL  

 

145- DOMÍNIO SAÚDE MENTAL =__{[(VALOR DA QUESTÃO 19) – 5] X 100} / 25 

 

 

 

 

 

 

 

145-

_______ 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM PROLAPSO (P-QoL) 

DATA: _____/_____/______ (Preencher somente se a mulher apresentar POP sintomático) 

PERCEPÇÃO GERAL DA SAÚDE 

188. Como você descreveria sua saúde neste momento? 
                            1- Muito Boa    2- Boa     3- Regular    4- Ruim     5- Muito ruim 

189. SCORE PERCEPÇÃO GERAL DA SAÚDE = ____________________________            

[(VALOR QUESTÃO 188 -1)/4] X 100 

 

IMPACTO DO PROLAPSO 

190. Quanto você acha que seu problema de prolapso afeta sua vida? 

                                  1- Não afeta    2- Um pouco    3- Moderadamente    4- Muito 

191. SCORE IMPACTO DO PROLAPSO = ____ [(VALOR QUESTÃO 190 -1)/3] X 100 

 

LIMITAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS 

192. Com que intensidade seu prolapso atrapalha suas tarefas de casa? (ex.limpar, lavar, 

cozinhar, etc.)?    1- Nenhuma    2-Um pouco    3- Mais ou menos     4- Muito  

193. Com que intensidade seu prolapso atrapalha seu trabalho, ou suas atividades 

diárias normais fora de casa como: fazer compras, levar filho na escola, etc?   

1- Nenhuma    2-Um pouco    3- Mais ou menos     4- Muito 

 

194. SCORE IMPACTO NAS ATV. DIÁRIAS= ________________________                    

[(VALOR QUESTÃO 192 +193) -2)/6] X 100 

SPSS 

 

188- _____ 

 

189- _____ 

 

190- _____ 

 

191- _____ 

 

192- _____ 

 

 

193- _____ 

 

194- _____ 

 

LIMITAÇÃO FÍSICA 

195. Seu prolapso atrapalha suas atividades físicas como: fazer caminhada, correr, fazer 

algum esporte, etc?                1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos   4-Muito 

 

196. Seu prolapso atrapalha quando você quer fazer uma viagem? 
               1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos   4-Muito 

 

197. SCORE LIMITAÇÃO FÍSICA= ___  [(VALOR QUESTÃO 195 + 196) -2)/6] X 100 

 

LIMITAÇÃO SOCIAL 

198. Seu prolapso atrapalha quando sua vida social (sair para igreja, reunião, festa...)? 

                                                                   1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos   4-Muito 

  

SPSS 

 

195- _____ 

 

196- _____ 

 

197- _____ 
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199. Você deixa de visitar seus amigos por causa do seu prolapso? 

                                                                    1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos   4-Muito 

 

200. O peso ou a bola na vagina incomoda seus familiares? 

        0- Não convive com os familiares   1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos    4- Muito 

 

201. SCORE LIMITAÇÃO SOCIAL= _________________________________________ 

     Se o valor da questão 200 for ≥1 = [(VALOR QUESTÃO 198 + 199+ 200) -3)/9] X 100   

     Se o valor da questão 200 for = 0 [(VALOR QUESTÃO 198 + 199+ 200) -2)/6] X 100 

 

RELAÇÕES PESSOAIS 

202. Seu prolapso atrapalha sua vida sexual? 

      0- Não tem relação sexual  1- Não  2- Um pouco  3- Mais ou menos   4- Muito 

 

203. Seu prolapso atrapalha sua vida com seu companheiro? 

      0- Não tem companheiro   1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos    4- Muito 

 

204.  SCORE RELAÇÕES PESSOAIS= ___________________________________ 

Se o valor da questão 202 +203 for ≥2 = [(VALOR QUESTÃO 202 + 203) -2)/6] X 100   

Se o valor da questão 202 +203 for = 1 [(VALOR QUESTÃO 202 + 203) -1)/3] X 100 

Se o valor da questão 202 + 203 for = 0 NÃO ANOTAR O VALOR 

 

EMOÇÕES 

205. Você fica deprimida com seu prolapso?    
1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos    4- Muito 

206. Você fica ansiosa ou nervosa com seu prolapso?   

1- Não   2- Um pouco   3- Mais ou menos    4- Muito 

207. Você fica mal com você mesma por causa do prolapso?   
1- Não  2- As vezes 3-Várias vezes  4- Sempre 

208. SCORE EMOÇÕES= ______    [(VALOR QUESTÃO 205+206+207) -3)/9] X 100 

SONO/ENERGIA 

209. Seu prolapso atrapalha seu sono?    1- Não    2- As vezes   3-Várias vezes    4- Sempre 

210. Você se sente exausta ou cansada?    1- Não    2- As vezes   3-Várias vezes    4- Sempre 

211. SCORE SONO/ENERGIA= ________[(VALOR QUESTÃO 209 + 210) -2)/6] X 100 

 

MEDIDAS DE SEVERIDADE 

212. Você usa algum absorvente interno/externo ou calcinhas firmes?   
                                                      1- Não    2- As vezes   3-Frequentemente    4- O tempo todo 

213. Você empurra seu prolapso para cima?  
                                                      1- Não    2- As vezes   3-Frequentemente    4- O tempo todo 

214. Dor ou desconforto devido ao prolapso? 
                                                     1- Não    2- As vezes   3-Frequentemente    4- O tempo todo  

215. O prolapso impede você de ficar em pé?  
                                                     1- Não    2- As vezes   3-Frequentemente    4- O tempo todo 

216. SCORE SEVERIDADE= _ [(VALOR QUESTÃO 212 + 213+214+215) -4)/12] X 100 

 

 

Responsável pela coleta dos dados: _____________________________________________ 

 

198- _____ 

 

 

199- _____ 

 

 

200- _____ 

 

201- _____ 

 

 

 

 

 

202- _____ 

 

203- _____ 

 

204-_____ 

 

205-_____ 

 

206-_____ 

 

207-_____ 

 

208-_____ 

209-_____ 

 

210-_____ 

 

211-_____ 

 

212-_____ 

 

213-_____ 

 

214-_____ 

 

215-_____ 

 

216-_____ 
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL 

GERAL DE FORTALEZA 

 


