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RESUMO 

 
RODRIGUES, R.C.P. Avaliação da qualidade de vida e da função sexual das mulheres pós- 

tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais. 2021.87.f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 
 

A mudança no papel das mulheres na sociedade e consequentemente no seu comportamento 

sexual proporcionou um aumento na incidência de Infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

Dentre estas IST destaca-se a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) por sua elevada 

prevalência e consistente associação com o desenvolvimento do câncer de colo de útero. O 

tratamento das lesões precursoras do câncer de colo é eficaz em evitar a progressão para o 

câncer invasor, mas pode gerar repercussões na saúde da mulher e comprometer seu futuro 

reprodutivo, diminuir a qualidade de vida (QV) e interferir na função sexual (FS) destas 

mulheres. Os resultados deste estudo apontaram que as mulheres submetidas ao tratamento 

excisional das lesões precursoras do câncer cervical não sofrem prejuízo na QV nem na FS. 

 
 

 
Palavars-chave: Papilomavírus Humano, lesão intraepitelial cervical, qualidade de vida, 

função sexual feminina, tratamento excisional. 
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ABSTRACT 

 
RODRIGUES, R.C.P. Evaluation of women’s quality of life and sexual function after excisional 

treatment of cervical intraepithelial lesions 2021. 87. f. Master’s (Thesis) – Ribeirão Preto 

Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 
 

The change in the role of women in society, and consequently, their sexual behavor has led to 

na encrease in the incidence of Sexually Transmitted Infections (STIs). Among these, STI 

stands out Human Papillomavirus (HPV) infection because of its high prevalence and 

consistent association with the development of cervical cancer. The treatment of cervical 

cancer precursor lesions is effective in preventing progression to invasive cancer, but it can 

have repercussions on women's health and compromise their reproductive future, decrease 

quality of life (QV), and interfere with sexual function (FS) of these women. 

 
 

Keywords: Human Papilloma Virus, Cervical Intraepithelial Injury, quality of life, female sexual 

function, LEEP, LLETZ 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A mulher desempenha diferentes papéis no mundo atual, sendo considerada um 

elemento fundamental na estrutura familiar e social. Nas últimas décadas, de cuidadora do lar 

e dos filhos, a mulher assumiu participação fundamental na economia doméstica e familiar, 

dividindo ou assumindo os compromissos financeiros e de suporte anteriormente de 

responsabilidade masculina (BERTI, et al.,2017). 

Dentro do contexto de mudanças no papel da mulher na sociedade observou-se, 

também, uma mudança no comportamento sexual feminino nas últimas décadas. A vivência da 

sexualidade e do prazer sexual, anteriormente considerados pecados, passou a ser um direito, 

necessário para o bem-estar das mulheres (OLIVEIRA, 2019). A vida sexual restrita a um  

único parceiro no passado, passou a ser mais dinâmica permitindo a mulher ter mais parceiros 

sexuais, o que está associado a algumas práticas como consumo de álcool (WOO, et al., 

2016). Estas mudanças repercutiram na incidência de infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) nesta população (MIRANDA, et al., 2014). Ainda que as mulheres sejam mais  

vulneráveis às ISTs devido a características biológicas como mucosa genital menos espessa e 

maior superfície de contato (PLUMMER et al., 2012), o controle destas infecções tornou-se um 

desafio para a saúde pública em todo o mundo (FORMAN, et al., 2012). 

Nos países em desenvolvimento, as ISTs constituem a segunda maior causa de perda 

de vida saudável entre as mulheres (BERTI, et al., 2017). Além de todas as complicações 

causadas pelas ISTs, a comprovada associação entre a infecção por Papilomavirus Humano 

(HPV) e risco de desenvolvimento de câncer de colo do útero aponta a importância destas 

doenças para a saúde feminina. O que se observa em relação à prevenção das IST/Aids são 

campanhas dirigidas a mudar o comportamento sexual, estimulando a abstinência, a prática da 

monogamia e o uso do condom (KRIEK, et al., 2016). No entanto, os programas que utilizaram 

estas estratégias não foram efetivos para reduzir o número de parceiros sexuais e nem para 

estimular o uso de preservativos (MIRANDA, et al., 2014), o que indica que, a despeito destes 

programas, as mulheres continuam assumindo práticas sexuais de risco para contrair ISTs. 
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O HPV é o vírus que causa uma das ISTs mais prevalente em todo o mundo (CHOW, 2010). 

Na maioria das mulheres esta infecção é transitória e assintomática, sendo o vírus eliminado 

pelo próprio organismo em uma média de dois anos (KOSHIOL et al., 2008). Entretanto, um 

percentual de mulheres torna-se persistentemente infectada pelo HPV e poderá apresentar 

lesões no epitélio que reveste o trato genital feminino (TGF) com potencial para progressão 

para câncer de colo de útero. Existem mais de 150 tipos de HPV sendo que 45 afetam a 

genitália. Aproximadamente 15 tipos virais são oncogênicos, como os tipos 16 e 18 que estão 

presentes em 70% dos casos dos cânceres de colo uterino (SCOTT, et al., 2013). A relação 

entre o câncer uterino e o HPV é muito mais forte do que a do câncer de pulmão com o cigarro 

(PLUMMER, et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2019). 

Muitos são os fatores de risco para a aquisição do HPV, dentre eles o início precoce da 

vida sexual, o número de parceiros sexuais, a relação sexual sem uso de preservativo e 

alterações na resposta imune celular. A infecção inicia quando, em decorrência de 

microtraumas no epitélio do TGF durante a relação sexual, o HPV penetra nas células basais 

do epitélio escamoso do colo do útero ou das células metaplásicas, perde seu invólucro 

proteico e o seu genoma atinge o núcleo da célula hospedeira (SCHILLER, et al., 2010). Os 

HPV de alto risco (HR HPV) têm relação com o desenvolvimento da lesão intraepitelial de alto 

grau (LIEAG), também denominada de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) graus II e III e do 

câncer invasor do colo uterino, da vulva, da vagina e da região anal (SCOTT, 2013). 

Os principais cofatores associados ao desenvolvimento de LIEAG e câncer são a resposta 

imune local e humoral, a associação com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana 

(Sida), fatores genéticos como o polimorfismo da proteína p53, o tabagismo e o uso de 

contraceptivos orais. Todos estes fatores interagem em menor ou maior intensidade com 

oncoproteínas e outros elementos do HPV, potencializando a ação do vírus na célula 

hospedeira e facilitando o desenvolvimento dos processos de imortalização e carcinogênese 

(VAN DOORSLAER, et al., 2013). 

 
1.1. Tratamento das lesões intraepiteliais de alto grau 
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Após a confirmação diagnóstica de LIEAG pelo estudo anatomopatológico, o tratamento 

padrão consiste na excisão da lesão precursora do câncer cervical. A retirada da lesão pode 

ser realizada utilizando diferentes técnicas, sendo atualmente a cirurgia por ondas de 

radiofrequência (CORAF ou CAF) a mais utilizada. A peça cirúrgica obtida com o tratamento 

excisional fornece informações cruciais como a exclusão de microinvasão e a descrição das 

margens cirúrgicas possibilitando a definição da retirada completa ou não da lesão (CRANE, et 

al., 2005). A excisão com a CAF pode ser realizada ambulatorialmente, sob anestesia local e 

com baixo risco de complicações. A técnica é denominada excisão da zona de transformação 

(EZT) e pode ser classificada em três tipos de excisão: tipo 1, tipo 2 e tipo 3 cuja diferença 

primordial é a maior retirada de tecido cervical, especialmente na EZT tipo 3 (KRIECK, ET AL., 

2016). 

Além disto, grande parte das mulheres submetidas a tratamento excisional das LIEAG estão 

no menacme, são sexualmente ativas e mantém desejo de gravidez sendo essencial a 

realização de tratamentos que preservem a função reprodutiva sem perda eficácia que 

consiste em impedir a evolução para câncer cervical. A depender da quantidade de tecido 

cervical excisado, estudos têm associado o tratamento excisional a resultados obstétricos 

adversos como parto pré-termo (KOSHIOL et al., 2008; ARBYN et al., 2008; MURTA et al., 

2002; NOEHR et al., 2009). 

 
1.2. Cuidado integral à saúde da mulher 

 
 

A ginecologia é a especialidade médica que trata do aparelho genital feminino da 

infância à terceira idade, tanto no aspecto preventivo como curativo, levando em consideração 

os aspectos emocionais das pacientes. Os profissionais desta área da medicina têm 

acompanhado as importantes mudanças do mundo feminino, acolhendo queixas e 

inquietações das mulheres como uma via de ajuda. Quando as equipes de profissionais de 

saúde observam, de maneira integrada, os aspectos físicos, emocionais e sociais dos 

pacientes é possível obter melhores resultados na resolução dos problemas apresentados pela 

mulher (MAKUCH et al., 2000). 



20 
 

 
 

 

Na percepção feminina, uma grande quantidade de distúrbios obstétricos e 

ginecológicos afetam a QV e os sentimentos de bem-estar (WONJAR, et al., 2003; OSKAN, 

ALATAS & ZENCIR, 2005; CHAAYA, BOGNER, BRADLEY, ROSE, LUTGENDOF, 

COSTANZO & ANDERSON, 2006). Embora a abordagem tradicional em saúde baseada em 

avaliação clínica e exames laboratoriais seja de inegável importância, ela avalia muito mais a 

doença do que o doente, tornando-se insuficiente quando o objetivo do tratamento envolve, 

além da cura, a redução do impacto da doença nas diferentes áreas da vida da pessoa 

(FLECK et al., 2008). A visão holística desta nova mulher, atendendo tanto os aspectos físicos, 

como os afetivos e sociais, pode tornar os diagnósticos, tratamentos e indicações mais 

precisos e efetivos (ROHDEN, 2002). 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

2.1 Qualidade de Vida 

 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a QV é definida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Portanto, a avaliação da QV deve fazer parte da prática clínica, a partir da percepção de que 

os problemas interferem no bem-estar e na vida dos indivíduos e sua compreensão deve ser 

um fator influenciador na tomada de decisões terapêuticas das equipes de saúde 

(FERNANDES et al., 2010). 

 
2.2 Função Sexual Feminina 

 
 

Um aspecto fundamental da QV é a sexualidade que é definida como a energia que 

motiva a busca do amor, o contato e a intimidade, e se expressa na forma de sentir e na 

maneira com que as pessoas interagem (SONG, 2012). A sexualidade está expressa em todas 
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as dimensões da vida, sendo construída individual e socialmente, fazendo referência ao 

conjunto de fantasias e ideias que compõe o que se designa prazer (INNA et al., 2009). A 

função sexual é um componente da sexualidade e a boa condição geral de saúde é muito 

importante para o funcionamento sexual satisfatório (LEWIS et al., 2004). Os fatores psíquicos, 

socioculturais e biológicos interagem no sentido de favorecer ou desfavorecer a função sexual 

(LAMMERINCK et al., 2012). 

A avaliação da função sexual feminina tem sido objetivo de inúmeros estudos como o 

realizado por Berman et al. (2003) que apontou que o maior problema relatado pelas mulheres 

que buscavam atendimento médico ginecológico foram as queixas em relação ao seu 

desempenho sexual. Entretanto, quando questionadas se solicitaram ajuda ao médico quanto 

a esse aspecto, 40% relataram não ter pedido ajuda profissional, 54% referiram que gostariam 

de solicitar ajuda, mas não conseguiram e 33% afirmaram que não estavam certas se 

gostariam de pedir ajuda. 

Estudo recente evidenciou que o diagnóstico de uma IST associado a presença de uma 

lesão precursora do câncer de colo uterino tem repercussões na saúde mental das mulheres 

(HEINZLER et al., 2018). No entanto, ainda existem controvérsias sobre o impacto do 

tratamento excisional das lesões HPV induzidas na função sexual das mulheres. Há evidências 

que o diagnóstico e tratamento do câncer cervical invasor têm impacto negativo na função 

sexual das mulheres devido a dor na relação sexual, ressecamento vaginal, dificuldade de 

excitação e disfunção de desejo (LAMMERINK et al., 2012), redução da frequência sexual, e 

comprometimento da autoestima (LARA et al., 2012). A avaliação da função sexual de 89 

mulheres antes e três meses após o tratamento excisional da LIE foi realizada por Inna et al. 

(2010), evidenciando uma redução na elasticidade da vagina e reduzida satisfação sexual. 

Corroborando estes achados, outro estudo demonstrou que as mulheres apresentaram desejo 

sexual hipoativo seis meses pós-tratamento (SERATI et al., 2010). 

Observa-se, portanto, que existem poucos estudos relacionados à qualidade de vida em 

mulheres que tiveram o diagnóstico de lesões pré-neoplásicas do colo uterino e foram 

submetidas ao tratamento destas lesões. Estes procedimentos são invasivos, podem ser 

desconfortáveis e dolorosos e por estarem associados ao diagnóstico de uma IST provocam 
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diferentes reações. Muitas vezes pode emergir a suspeita de traição do parceiro, medo de ter 

uma doença maligna, medo da recidiva desta lesão pós-tratamento e medo em relação ao 

futuro reprodutivo. Destaca-se que após a excisão das LIEAG a mulher deve continuar o 

acompanhamento com exames ginecológicos semestrais por pelo menos dois anos, sendo 

mantido o acompanhamento por pelo menos 20 anos após o tratamento. Diante do exposto é 

possível hipotetizar que este tratamento pode comprometer a qualidade de vida das mulheres 

e a proposta do presente estudo é contribuir para elucidar o verdadeiro impacto deste 

procedimento cirúrgico na qualidade de vida e da função sexual das mulheres portadoras de 

LIEAG. 

 
2.3 Possíveis contribuições do estudo 

 
 

Entende-se como oportuno identificar e auxiliar a mulher em seu nível de conhecimento 

sobre seu diagnóstico, seu corpo, sentimentos e interferência em sua vida conjugal. Acredita- 

se que esse estudo, ao identificar as necessidades e expectativas de vida após o tratamento 

de uma lesão precursora do câncer de colo do útero, pode representar um subsídio para uma 

assistência mais humanizada e completa dos profissionais da saúde com ênfase em todas as 

necessidades da paciente, incluindo sua autoconfiança, pleno conhecimento da doença e 

forma de tratamento a qual será submetida. A mulher adequadamente informada e 

corretamente esclarecida, torna-se mais colaborativa com consequente adesão e 

comprometimento nos retornos, além de disseminar informações corretas sobre o HPV, formas 

de transmissão e tratamento. 
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3 OBJETIVO 

 
Avaliar a qualidade de vida e a função sexual de mulheres submetidas a tratamento excisional 

de lesão intraepitelial cervical de alto grau 
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4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

 
4.1 Desenho do estudo 

 
 

 
Foi realizado um estudo de coorte de mulheres com diagnóstico de lesão intraepitelial 

cervical de alto grau com indicação de tratamento excisional no período de janeiro 2018 à 

junho de 2019. 

 
 

4.2 Aspectos éticos 

 
 

 
Este projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão da Universidade de São Paulo 

(HC-FMRP/USP), de acordo com o processo (parecer nº 2.430.244 - ANEXO A), e pela 

Comissão de Ética da Fundação Sobeccan - Pesquisa, prevenção e assistência do câncer 

(Anexo B) 

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia e 

(AMIG) do HC-FMRP-USP e no Ambulatório do Hospital do Câncer – Fundação Sobeccan. 

Ambos os ambulatórios são situados na cidade de Ribeirão Preto – SP – Brasil e são 

referência para atendimento de mulheres com lesões pré-neoplásicas do colo uterino. 

Todas as voluntárias incluídas neste estudo foram informadas, de forma clara e objetiva, 

sobre o propósito do estudo e o protocolo de pesquisa a ser executado, com adesão 

espontânea ao projeto sendo obtida por meio de um termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO C). Todas as participantes tinham diagnóstico anatomopatológico de 

LIEAG cervical e foram referenciadas para os dois serviços com indicação de tratamento 

excisional no período de janeiro de 2018 à junho de 2019. 
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4.3 Participantes 

 
 

 
As participantes deste estudo foram selecionadas de forma consecutiva, não aleatória, do 

Ambulatório de Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia (AMIG) do HCFMRP-USP e 

Fundação Sobeccan, observando os seguintes critérios: 

 Idade ≥ 25 anos; 
 

 Ser sexualmente ativa; 
 

 Diagnóstico anatomopatológico de material obtido por biópsia colo uterino 

compatível com LIEAG 

 Estar realizando tratamento da LIE pela primeira vez; 
 

 Indicação de tratamento excisional da lesão do colo uterino; 
 

 Realizar o seguimento de seis e 12 meses pós-tratamento. 
 

 Relacionamento homoafetivo. 

 
 

4.4 Critérios de exclusão 

 
 

 
 Sorologia reagente para HIV 

 

 Presença de outra doença imunossupressora 
 

 Uso de medicação imunossupressora 
 

 Diagnóstico de depressão ou distúrbio psiquiátrico 
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 Estar gestante ou amamentando 

 
  Uso de medicamentos psicoativos como antidepressivos, ansiolíticos, 

benzodiazepínicos. 

4.5 Variáveis 

 
Informações pessoais e dados obtidos, a partir do prontuário ou referidas pelas participantes: 

 

 Idade; 

 
 Cor; 

 
 Escolaridade; 

 
 Tabagismo; 

 
 Situação marital; 

 
 Uso de drogas ilícitas e 

 
 Uso de álcool recreativo. 

 
Ginecológicos e obstétricos: 

 

 Idade da primeira relação pênis-vagina; 
 

 Número de parceiros sexuais ao longo da vida; 
 

 Gestações; 
 

 Partos; 
 

 Abortos; 
 

 Método anticoncepcional e 
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 Passado IST. 

 
 

4.6. Instrumentos para avaliação da qualidade de vida e da função sexual 

 

Neste estudo foi realizada a aplicação de dois questionários para as mulheres 

participantes em três momentos: imediatamente antes do tratamento excisional, seis meses e 

12 meses após o tratamento. Os questionários de Qualidade de vida e da função sexual 

escolhidos para esta pesquisa foram respectivamente o The World Health Organization Quality 

of Life (WHOQOL-BREF) e o Female Sexual Function Index (FSFI) que já estão traduzidos e 

validados na versão em português (Rosen, et al., 2000; Pacagnella et al., 2009). 

Os questionários de qualidade de vida propiciam a avaliação mais completa do impacto 

e tratamento da doença no cotidiano da vida dos pacientes. Através da necessidade de 

mensurar a QV, a OMS criou um instrumento de pesquisa, o World Health Organization Quality 

of Life (Whoqol) de perspectiva internacional. O instrumento criado, Whoqol-100 é composto 

de 100 questões. Porém, o questionário era muito grande para ser utilizado. Então, foi 

abreviada em uma versão menor, composta de 26 perguntas, chamado de Whoqol-bref. Foi 

traduzido para o português por Fleck, et al em 1999. 

O questionário WHOQOL-BREF (Anexo II) é autoaplicável, de fácil administração e 

compreensão, bastante utilizado para avaliar a qualidade de vida antes e após programas de 

intervenção. Está organizado em 26 perguntas utilizando a escala de Likert e é subdividido em 

04 domínios que são: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. A pontuação obtida 



28 
 

 
 

 

varia entre um a cinco pontos, sendo que, quanto mais próximo de cinco, melhor é a qualidade 

de vida. As repostas deste questionário podem resultar em: Necessita Melhorar (quando a 

pontuação obtida for de 1 até 2,9 pontos); Regular (de 3 até 3,9 pontos); Boa (de 4 a 4,9 

pontos) e Muito Boa (5 pontos). Não há um ponto específico de corte para esse instrumento. 

Portanto, não existem valores que determinam uma qualidade de vida boa ou ruim, onde os 

resultados são respectivamente em, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. 

Para avaliar a função sexual foi utilizado o questionário denominado Índice da função 

sexual feminina FSFI (Anexo III), este questionário foi elaborado por e validado na língua 

inglesa, por Rosen, et al no ano de 2000, traduzido e validado para o Português em 2008 por 

Thiel, et al. Através da sua criação, foi possível avaliar a resposta sexual feminina. A OMS 

reconhece a disfunção sexual como sendo um problema de ordem de Saúde Pública 

resultando em alterações na qualidade de vida (WHO,2002). O FSFI consiste em um 

questionário autoaplicável, composto por dezenove questões agrupadas em seis domínios: 

desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Todas as perguntas são de múltipla 

escolha e a cada resposta é atribuído valor que varia entre zero e cinco pontos. Os valores são 

calculados por fórmula matemática, obtendo-se, assim, o índice da função sexual, que varia de 

2 a 36 pontos (Rosen, et al., 2000). Para sua nota de corte, foram encontrados nove escores 

de corte em bases de dados revisadas de 2000 – 2012. Dentre eles, o mais utilizado foi o valor 

de 26,55, sendo em 84% dos estudos. A grande maioria deles foi utilizados para mensurar a 

disfunção sexual nas mulheres em seu período de climatério (LATORRE,2015). 

4.7. Procedimentos 
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As mulheres com diagnóstico de LIEAG com indicação de tratamento excisional foram 

convidadas a participar da pesquisa. Aquelas que aceitaram participar, após leitura e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE – ANEXO 1) receberam os 

dois questionários impressos (WHOQOL-BREF e FSFI) e responderam individualmente a 

estes questionários. A seguir, as pacientes foram submetidas ao tratamento excisional pela 

equipe médica do AMIG. Na reavaliação ginecológica agendada seis meses após o tratamento 

excisional as participantes responderam novamente aos dois questionários e, finalmente na 

revisão de 12 meses pós-tratamento excisional responderam os questionários pela última vez. 

Ao término da aplicação dos dois questionários nos três momentos (pré, 6 e 12 meses pós- 

procedimento) foi analisado e comparada a pontuação de cada etapa. 

4.8. Tamanho da amostra: 

 
A pesquisadora (RCPR) realizou o convite para 138 mulheres com diagnóstico de 

LIEAG com indicação de tratamento excisional. Após chamar a paciente que aguardava o 

atendimento médico, a pesquisadora conduziu a paciente até o consultório convencional, 

esclareceu sobre o objetivo do estudo e a convidou a participar. Das 138 mulheres convidadas, 

um total de 126 constituiu a amostra do estudo, devido a recusa em participar de sete 

mulheres e cinco pacientes foram excluídas, três delas responderam os dois questionários pré- 

tratamento, realizaram o tratamento excisional, mas não retornaram ao serviço para o 

seguimento de seis e 12 meses e duas responderam os dois questionários pré-tratamento, 

realizaram o tratamento excisional, porém foram excluídas devido ao diagnóstico de câncer 

invasor do colo uterino. Estes dados estão demonstrados na figura 1. 
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Figura 1: Flowchart das participantes do estudo. (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO 

SOBECCAN, 2018-2019). 

4.9. Cálculo do tamanho da amostra 
 

Considerando uma medida de tamanho de efeito de Cohen, um nível de significância de 

5% e um poder de 80%, foi considerada a necessidade de 90 pacientes, no mínimo. O cálculo 

foi implementado utilizando o programa G*Power 3.1.92. 

5.0. Métodos estatísticos: Descrição das análises estatísticas 

 

As variáveis sociodemográficas estão apresentadas em relação a distribuição das 

frequências absolutas e relativas. Foram calculados os escores dos questionários WHOQOL- 

BREF e FSFI de acordo com as especificações de cada autor. O WHOQOL-BREF varia de 1 a 

5 sendo que conforme aumenta a pontuação melhor é a qualidade de vida. O FSFI varia entre 

2 a 36 sendo que conforme aumenta a pontuação maior é a disfunção sexual. 
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O modelo foi implementado no programa SAS versão 9.4. Uma análise de resíduo foi 

realizada para verificar o ajuste dos dados. 
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5 RESULTADOS 

 
 

5.1 Análise Descritiva 

 
 

 
Participaram deste estudo 126 mulheres com idade média de 35 anos. Dessas 54,76% 

se autodeclarou branca, 44,44% delas haviam estudado entre 5 e 8 anos, 46,83% referiram 

situação marital estável, 79,37% negaram uso de drogas, 39,68% informaram ser fumantes e 

66,67% referiu fazer uso de álcool recreativo, ou seja ingestão de bebida alcoólica de forma 

esporádica (aos finais de semana). Estes dados estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição dos dados sociodemográficos das 126 mulheres com lesão intraepitelial 

de alto grau do colo uterino com indicação de tratamento excisional (HC FMRP-USP e 

SOBECAN, 2018-2019). 

 

Dados sociodemográficos 

 Nº % 

Faixa etária   

25 a 35 anos 59 46,83 

36 a 45 anos 48 38,10 

46 a 55 anos 11 8,73 

≥56 anos 8 6,35 

Cor   

Branca 69 54,76 

Parda 55 43,65 

Negra 2 1,59 

Escolaridade   
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1 a 4 anos 
11 8,73 

5 a 8 anos 
56 44,44 

9 a 12 anos 48 38,10 

Superior ou técnico 11 8,73 

Situação marital   

Estável 59 46,83 

Não estável 67 53,17 

Uso de drogas ilícitas   

Não 100 79,37 

Sim 26 20,63 

Tabagismo   

Não 76 60,32 

Sim 50 39,68 

Uso de álcool recreativo   

Não 42 33,33 

Sim 84 66,67 

Total 126 100 

 
 

A primeira relação sexual ocorreu antes dos 16 anos para 34,13% das mulheres, 

56,35% todas participantes tiveram entre 4 e 10 parceiros sexuais ao longo da vida e 30,16% 

não faziam uso de método contraceptivo. Não tinham filhos 25 mulheres, que corresponde a 

19,84%, sendo 33,33% parigesta, 26,98% secundigesta, 19,84% tercigesta. 30,16% referem 

não fazer uso de nenhum método contraceptivo, sendo que 31,75% fazem uso de 

anticoncepcional oral, 17,46% utilizam o injetável, apenas 13,49% referem utilizar o 
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preservativo masculino e 7,14% são laqueadas. Em relação a infecção sexualmente 

transmissível, 89,72% não tiveram nenhuma e 10,32% tiveram até o momento da pesquisa, os 

resultados dos anatomopatológicos da cirurgia de alta frequência foram de cervicite crônica 

inespecífica em 8,32%, neoplasia intraepitelial de grau 1 em 50,79% dos casos e de grau 2 e 3 

em 42,85% dos casos (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2: Distribuição dos dados ginecológicos e obstétricos das 126 mulheres com lesão 

intraepitelial de alto grau do colo uterino com indicação de tratamento excisional (HC FMRP- 

USP e FUNDAÇÃO SOBECCAN, 2018-2019). 

 
 
 

Dados ginecológicos e obstétricos 

 Nº % 

Sexarca   

≤16anos 43 34,13 

>16 anos 83 65,87 

Número Parceiros sexuais   

1 a 3 32 25,4 

4 a 10 71 56,35 

>10 
23 18,25 

Gestações   

Nuligesta 
  

 25 19,84 

Paridade 42 33,33 

Secundigesta 34 26,98 

≤Tercigesta   

 25 19,84 
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Partos 101 76,31 

Abortos 45 35,82 

MAC   

Nenhum 38 30,16 

CHO 40 31,75 

CHI 22 17,46 

Preservativo masculino 17 13,49 

Laquaedura tubárea 9 7,14 

Passado IST 
  

Não 113 89,68 

Sim 13 10,32 

AP CAF 

CCI 

 
8 

 
6,35 

NIC 1 64 50,79 

NIC 2 e NIC 3 54 42,85 

Total 126 100 

Sexarca: 1ª relação sexual; MAC: Método Anticoncepcional; CHO: Contraceptivo Hormonal Oral; CHI: Contraceptivo Hormonal Injetável 

IST: Infecção Sexual Transmissível; AP CAF: anatomopatológico da peça obtida na Cirurgia de alta frequência 

CCI: Cervicite crônica inespecífica; NIC: Neoplasia Intraepitelial cervical 

 

Avaliando especificamente a pontuação obtida no questionário WHOQOL-BREF (tabela 

3), observou-se que a pontuação antes do tratamento excisional teve escore médio de 3,22. 

Após responderem o questionário pela segunda vez, o valor do escore médio foi de 2,89, e 

doze meses após o tratamento, o escore médio foi de 2,93. Portanto, quando comparados os 

escores médios do WHOQOL-BREF antes do tratamento excisional, seis e 12 meses após o 

tratamento, não houve diferença significativa. Observa-se que, os escores mínimos, 

permaneceram baixos no segundo e terceiro momento da aplicação dos questionários, assim 
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como os escores altos, permaneceram altos, independente do tempo de tratamento em que a 

avaliação foi realizada. 

 
Tabela 3: Distribuição dos escores obtidos no questionário WHOQOL-BREF das 126 mulheres 

com lesão intraepitelial de alto grau do colo uterino com indicação de tratamento excisional 

pré-tratamento, seis e 12 meses pós-tratamento (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO SOBECCAN, 

2018-2019). 

 
 

Variável 
 

Tempo 
 

N 
 

Média 
Desvio 
Padrão 

 

Mediana 
 

Mínimo 
 

Máximo 

EscoreTotal Who 
Pré- 

tratamento 
126 3,22 0,56 3,30 1,92 4,35 

EscoreTotal Who 6 meses 126 2,89 0,50 2,88 1,85 4,55 

EscoreTotal Who 12 meses 126 2,93 0,63 2,88 1,71 4,29 

Tempo: Pré-tratamento: Questionários respondidos antes da excisão: Seis meses pós-tratamento; 12 meses pós-tratamento; 

N: Número total de participantes. 

 

Foram realizados na figura 1, os cálculos por domínios, onde os resultados mostram 

que, na faceta física, as entrevistadas iniciaram o tratamento com um escore de 3,10 e após 

seis meses diminuiu para 2,75 e, em sua última análise, resultou em 3,60 pontos. Os 

resultados psicológicos, pelo instrumento revelou um valor de 1,90 pontos no início, que 

aumenta para 2,55 e termina com uma alta de 4,12 pontos, podendo ser esse o aspecto mais 

relevante a ser observado em relação à mudança de pontos de todos os domínios. Em 

seguida, foi avaliado a relação social, onde os escores ficaram em 1,91; 2,0 e 2,30, segundo o 

Whoqol-bref, seria classificado como “necessita melhorar”. Por fim, o meio ambiente com os 

resultados respectivos 2,10; 2,0 e 1,80. Valores que não foram alterados. 
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Figura 1: Demonstração por domínio do instrumento Whoqol-bref, das participantes do 

estudo. (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO SOBECCAN, 2018-2019). 

 
A tabela 4 mostra os escores relacionados à função sexual obtidos com o questionário 

FSFI. Na aplicação deste questionário no pré-tratamento obteve-se o escore total médio de 18. 

Através dos números obtidos na análise estatística, nota-se que, os valores relacionados à média, 

mediana, mínimo e máximo de escores praticamente não se modificaram durante o acompanhamento 

pós-tratamento. Porém, quando se avalia os escores máximos pré-tratamento (26,55) e 12 meses pós- 

tratamento (33,55) se observa que o valor máximo da avaliação 12 meses pós-tratamento excisional foi 

significativamente mais elevado que na primeira aplicação do questionário. Vale ressaltar que, o valor 

máximo de escore que pode chegar neste questionário é de 36 pontos. 

 
Tabela 4: Distribuição dos escores obtidos no questionário FSFI das 126 mulheres com lesão 

intraepitelial de alto grau do colo uterino com indicação de tratamento excisional no pré- 

tratamento, seis e 12 meses pós-tratamento (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO SOBECCAN, 

2018-2019). 

Físico Psicológico Relações Meio 
Sociais Ambiente 

Pré 

Seis meses 

Doze meses 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

 

0.5 

0 
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Variável 
 

Tempo 
 

N 
 

Média 
Desvio 
Padrão 

 
Mediana 

 
Mínimo 

 
Máximo 

EscoreTotal FSFI 1 126 18,11 3,16 17,61 8,16 26,54 

EscoreTotal FSFI 2 126 18,12 3,04 17,32 12,11 26,89 

EscoreTotal FSFI 3 126 18,19 3,43 17,39 9,29 33,55 

Tempo: Pré-tratamento: Questionários respondidos antes da excisão: Seis meses pós-tratamento; 12 meses pós-tratamento; 

N: Número total de participantes. 

 

Na tabela 5, foram calculados os escores por domínio do FSFI, onde se observou uma 

pequena melhora na função sexual após um ano do procedimento nas pacientes. As respostas 

do início do tratamento possuem índice de função sexual praticamente iguais aos resultados 

de quando elas responderam novamente o questionário no segundo tempo, sendo que, no 

primeiro tempo, em relação ao desejo, os valores se iniciaram em 4,26 pontos, diminuíram 

para 3,96 e aumentaram significamente para 4,77 pontos. Na excitação, os valores também 

aumentaram de 3,6 para 4,32 e terminaram em 4,43 pontos. Já na lubrificação, observa-se que 

é o domínio onde houve uma melhora contínua desde o início do tratamento, sendo os valores 

3,1; 4,46 e 5,10 pontos. Em relação ao orgasmo, os valores também aumentaram, sendo 

4,31;4,72 e 4,72. Observa-se que iniciaram em um valor alto e se mantiveram iguais durante 

todo o tratamento. Sobre o domínio relacionado à satisfação, iniciaram em 4,25, caindo para 

3,10 e terminando mais elevado, com o valor de 4,18. O último critério avaliado é a dor que 

iniciou em 4,35 aumentando para 5,06 e terminando em 5,80 pontos. Cabe ressaltar que,  

neste instrumento, quanto maior o valor do escore, menor é a disfunção sexual da paciente. 

Portanto, em critério de dor, ela praticamente inexiste ao final do tratamento, visto que sua 

maior pontuação seria 6. 

 
 

Tabela 5: Distribuição dos escores por domínios obtidos no questionário FSFI das 126 

mulheres com lesão intraepitelial de alto grau do colo uterino com indicação de tratamento 

excisional pré-tratamento, seis e 12 meses pós-tratamento (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO 
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SOBECCAN, 2018-2019). 
 

 

Figura 2: Gráfico de barras por domínio, referente à tabela 5 das participantes do 

estudo. (HC FMRP-USP e FUNDAÇÃO SOBECCAN, 2018-2019). 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

Apesar de todo o progresso da pesquisa científica, da melhora no padrão da assistência 

e da possibilidade de prevenção primária por meio da vacina, o câncer de colo do útero 

apresenta elevada prevalência, sendo o quarto tipo de câncer mais frequente entre as 

mulheres e a segunda causa de óbito em mulheres entre 15 e 44 anos (INCA, 

KYRGIOU,2017). De acordo com o INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, estima-se que 

surgirão aproximadamente 16.000 novos casos a cada ano no Brasil entre 2020 – 2021, 

destacando-se que 84% dos novos casos de câncer de colo do útero são diagnosticados em 

regiões menos desenvolvidas do mundo (SERRANO et al., 2018). 

As infecções persistentes por HPV de alto risco ocasionam lesões intraepiteliais, 

podendo progredir para o câncer de colo de útero (MURER, 2019). Diversos fatores 

associados com a infecção causam o aumento da probabilidade de uma evolução para alto 

grau, e, posteriormente, um câncer. Tais fatores são conhecidos como sendo de risco, 

destacando-se o tabagismo, a multiplicidade de parceiros sexuais ao longo da vida, a 

multiparidade, o uso contínuo de contraceptivos hormonais, a idade precoce da iniciação 

sexual (PLUMMER et al,2016). As participantes deste estudo apresentavam infecção 

persistente por HPV de alto risco com desenvolvimento de LIEAG confirmada pelo estudo 

anatomopatológico e com indicação da exérese desta lesão utilizando a cirurgia de alta 

frequência (CAF). 

O perfil sociodemográfico das mulheres participantes deste estudo aponta que a maioria 

se autodeclarou branca, referiu baixa escolaridade, negou uso de drogas ilícitas e tabagismo. 

Observa-se na literatura que o grau de escolaridade tem associação estatisticamente 

significativa com lesão cervical, sendo que o grupo de pacientes com lesão de alto grau 

apresenta maior porcentagem de analfabetismo e baixa escolaridade, o que está intimamente 

relacionado com o baixo nível socioeconômico, sendo este, um fator de risco associado ao 

câncer de colo uterino (BERRINGTON DE GONZÁLEZ; GREEN; INTERNATIONAL 
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COLLABORATION OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CERVICAL CANCER, 2007). 

Inúmeros são os fatores que aumentam a probabilidade da progressão do vírus. Dentre eles, 

os mais presentes nos estudos são: tabagismo, multiplicidade de parceiros sexuais, uso de 

contraceptivos hormonais, idade precoce na primeira relação sexual, multiparidade e nível 

socioeconômico desfavorecido (COHEN et al., 2019). 

Dentre os fatores mais importantes da prevalência da infecção por HPV, a multiplicidade 

de parceiros sexuais durante a vida figura entre os mais importantes (BASEMAN,2005). Um 

estudo com 2.300 mulheres foi realizado para rastrear a prevalência do HPV nas mulheres, 

constatando que, 76,3% das mulheres em tratamento da infecção HPV referiram mais de 4 

parceiros sexuais ao longo do ano (RAMA,2008). Destaca-se na amostra deste estudo, que 

elevado percentual de mulheres referiu ter tido de 4 a 10 parceiros ao longo da vida e 18,25% 

referiram ter mais de 10 parceiros confirmando que as LIEAG ocorrem em mulheres em pleno 

exercício da sua sexualidade. A importância destes dados reforça a necessidade deste estudo, 

pois avaliar e orientar as mulheres sobre a qualidade de vida e função sexual após diagnóstico 

de uma infecção sexualmente transmissível, do diagnóstico de uma lesão com risco de 

progressão para câncer de colo e do longo tempo de seguimento são fatores que podem gerar 

um impacto negativo sobre a vida destas mulheres. 

O presente estudo tem como grande diferencial a aplicação de dois questionários para 

análise da qualidade de vida de mulheres com diagnóstico de LIEAG com indicação de 

tratamento excisional, em três momentos: pré-tratamento, seis e 12 meses após este. Os 

questionários utilizados foram o WHOQOL-BREF que é composto pelos domínios: físico, 

psicológico, relações sociais, ambiente e o questionário para análise de sua função sexual foi o 

IFSFI, que conta com os seguintes domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, 

satisfação e dor. Não existe, até este momento um estudo que tenha avaliado a qualidade de 

vida das mulheres com diagnóstico de LIEAG antes e após o tratamento excisional tornando 

este estudo muito importante para embasar orientações e manejo destas mulheres. 
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Avaliando os escores obtidos pelo WHOQOL-BREF pudemos observar que houve 

pequenas diferenças nos três momentos em que a avaliação foi realizada, ou seja, 

principalmente no âmbito psicológico, observa-se uma melhora durante o tratamento. A 

população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), mais desfavorecida economicamente e 

com menor escolaridade apresenta qualidade de vida, nos domínios avaliados por este 

questionário, com importantes limitações. Inclusive quando se trata de relações  sociais. 

Talvez, este seja o motivo de não termos observado impacto do tratamento na qualidade de 

vida destas mulheres. Embora não existam estudos com o mesmo desenho do estudo atual 

para comparação, um estudo realizado na população de mulheres em tratamento de 

papilomavírus humano apontou que, a partir da aplicação de inúmeros instrumentos impactos 

negativos à saúde emocional da paciente, aumento na ansiedade, medo e uma piora na 

qualidade de vida em geral (GIR et al, 2019). 

Padrão semelhante ao observado nos escores do WHOQOL-BREF foi observado no 

FSFI, visto que não se observou diferença entre os escores médios obtidos nos três momentos 

avaliados. Isto é, avaliando o escore médio, a função sexual não apresentou melhora ou piora 

relacionada ao tratamento da LIEAG nesta amostra. Entretanto, ao avaliarmos os diferentes 

domínios do FSFI, observou-se aumento do escore 12 meses pós-tratamento. Com um 

instrumento que tem como média, o valor 26,55 e um valor máximo de 36 pontos, foram 

encontrados os escores de valores correspondentes respectivamente à 23,8; 23,40; e 31,0. Ou 

seja, as mulheres tiveram uma melhora em sua função sexual após um ano da retirada da 

lesão cervical. Os dados não permitem afirmar que o tratamento possa ter levado a melhora da 

função sexual, mas talvez após 12 meses do tratamento a paciente tenha adquirido maior 

tranquilidade e segurança em relação ao tratamento realizado e, consequentemente, melhora 

da função sexual. Destacando-se os domínios lubrificação e desejo como sendo os escores 

que mais se destacaram positivamente. Destaca-se também, uma diminuição na satisfação da 

mulher seis meses após o tratamento com o valor de 4,25 para 3,10, mesmo indo contra os 

parâmetros de aumento de lubrificação e desejo. Esse resultado vai de encontro a um estudo 

que mostra que a satisfação sexual pode estar ligada à satisfação conjugal. Muitas mulheres 
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podem ter atividade sexual, excitação, orgasmo, porém, não estarem satisfeitas 

(PECHORRO,2009). Como esse valor aumenta após doze meses para 4,18 pode-se atribuí-lo 

a realização da excerse da lesão, pois é exatamente nesse período que o valor diminui. 

As principais fortalezas deste estudo são o fato de ser o primeiro que avalia qualidade 

de vida em mulheres com diagnóstico de LIEAG que serão submetidas a  tratamento 

excisional. Além disto, o desenho do estudo com a aplicação de dois questionários em três 

momentos (pré-tratamento, seis e 12 meses pós-tratamento) sempre pela mesma 

pesquisadora, para todas as mulheres em todos os períodos torna os resultados bastante 

confiáveis. Outro diferencial foi a inclusão de mulheres em dois centros de referência para 

tratamento lesões precursoras da Direção Regional de Saúde XIII que atende 26 municípios. 

Ambos os centros realizam atendimento gratuito, de mulheres encaminhadas da rede do SUS, 

de acordo com a disponibilidade de data de atendimento de cada local. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 
 
 
 

Neste estudo, a qualidade de vida e função sexual das mulheres submetidas a 

tratamento excisional da lesão intraepitelial de alto grau do colo uterino utilizando cirurgia de 

alta frequência não apresentou diferença nos três períodos avaliados (pré-tratamento, seis e 

12 meses pós-tratamento excisional). Observa-se melhora nos resultados analisados do FSFI 

12 meses após o procedimento. 
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Apresentação do Projeto: 

A mudança no comportamento sexual das mulheres e no seu papel na sociedade 

proporcionou um aumento na incidência de Infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

Dentre estas IST destaca-se a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) por sua 

associação com o desenvolvimento do câncer de colo de útero. O tratamento das lesões 

precursoras do câncer de colo é eficaz em evitar a progressão para a lesão invasora, mas 

gera repercussões na saúde da mulher podendo comprometer seu futuro obstétrico e 

podendo gerar repercussões na qualidade de vida (QV) e função sexual (FS) destas 

mulheres. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e função sexual das mulheres pós- 

tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Avaliar a qualidade de vida de mulheres com diagnóstico de lesão 

intraepitelial cervical submetidas a tratamento excisional;Avaliar a função sexual 

destas mulheres 

Objetivo Secundário: Avaliar o perfil socioeconômico e demográfico das mulheres que 

realizarão tratamento excisional das lesões intraepiteliais cervicais. Avaliar o 

conhecimento da infecção pelo HPV pelas mulheres com diagnóstico de lesão 

intraepitelial 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Não existe risco nessa pesquisa, as participantes não passarão por nenhum 

procedimento invasivo. Pode haver apenas o desconforto ao responder algumas questões 

contidas nos questionários. Possíveis contribuições do estudo: Entende-se como oportuno 

identificar e auxiliar a mulher em seu nível de conhecimento sobre seu diagnóstico, seu corpo, 

sentimentos e interferência em sua vida conjugal. Acredita-se que esse estudo, ao 

identificar as necessidades e expectativas de vida pós-tratamento, pode representar um 

subsídio para uma assistência mais humanizada e completa dos profissionais da saúde com 

ênfase em todas as necessidades da paciente, incluindo sua autoconfiança, pleno 

conhecimento da doença e forma de tratamento a qual será submetida. A mulher bem 

informada, mais esclarecida, torna-se mais colaborativa com maior assiduidade e 

comprometimento nos retornos, e pode disseminar informações corretas sobre o HPV,  

formas de transmissão e tratamento. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Será realizada uma coorte de mulheres com diagnóstico de lesão intraepitelial cervical 

com indicação de tratamento excisional referenciadas para seguimento no Serviço de 

Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia e Obstetrícia (SEMIGO) e no Hospital de 

Câncer de Ribeirão Preto – Fundação Sobeccan. Ambos os ambulatórios são referência 

para atendimento de mulheres com lesões pré-neoplásicas do colo uterino para Ribeirão 

Preto e região. Estes serviços confirmam o diagnóstico e realizam o tratamento excisional 

destas lesões pré-neoplásicas, realizam também o seguimento destas mulheres por 2 a 3 

anos e na ausência de recorrência destas lesões, as 

reencaminham para as unidades de saúde para o  acompanhamento 

ginecológico.Neste estudo será realizada a aplicação de dois questionários para as 

mulheres que realizarão o tratamento excisional no colo uterino. Os questionários de 

Qualidade de vida e função sexual que foram escolhidos para esta pesquisa são The 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) e o Female Sexual Function Index 

(FSFI). 

 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

TCLE foi adequado.Todas as sugestões/solicitações foram acatadas. 

Recomendações: 

não se aplica 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Diante do exposto e à luz da Resolução CNS 466/2012, o projeto de pesquisa Versão 2 – 

04/11/2017, assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Versão 2 – 

04/11/2017, podem ser enquadrados na categoria APROVADO. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Projeto Aprovado: Tendo em vista a legislação vigente, devem ser encaminhados ao CEP, 

relatórios parciais anuais referentes ao andamento da pesquisa e relatório final ao término 
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do trabalho. Qualquer modificação do projeto original deve ser apresentada a este CEP 

em nova versão, de forma objetiva e com justificativas, para nova apreciação. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

 
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 04/12/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_985031.pdf 14:56:30 
Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 04/12/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_985031.pdf 14:52:59 
TCLE / Termos de TLCE_V2.docx 04/12/2017 Michelle Cristina da Aceito 
Assentimento / 14:52:43 Silveira Murari 
Justificativa de   

Ausência   

Outros Carta_resposta.docx 23/11/2017 Michelle Cristina da Aceito 
15:47:57 Silveira Murari 

Projeto Detalhado / projeto_v2.docx 23/11/2017 Michelle Cristina da Aceito 
Brochura 15:47:32 Silveira Murari 
Investigador   

Outros anuencia.png 23/11/2017 Michelle Cristina da Aceito 
15:47:14 Silveira Murari 

Outros aprovacao_upc.pdf 18/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
16:40:49 Silveira Murari 

Projeto Detalhado / projeto_rafaela.docx 18/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
Brochura 09:10:12 Silveira Murari 
Investigador   

Cronograma CRONOGRAMA_RAFAELA.docx 18/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
09:03:02 Silveira Murari 

Outros carta_encaminhamento.docx 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
10:44:50 Silveira Murari 

Outros carta_encaminhamento.pdf 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
10:44:01 Silveira Murari 

Outros aprovacao_dgo.pdf 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
10:43:19 Silveira Murari 

TCLE / Termos de TCLE.docx 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
Assentimento / 10:42:26 Silveira Murari 
Justificativa de   

Ausência   

Orçamento orcamento.docx 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 
10:42:05 Silveira Murari 
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E-mail: 

Município: RIBEIRAO PRETO UF: SP 

CEP: 14.048-900 

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 
 
 
 

 
Folha de Rosto folha_rosto.pdf 04/09/2017 Michelle Cristina da Aceito 

10:41:41 Silveira Murari 

 

Situação do Parecer: 
 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 
RIBEIRAO PRETO, 12 de 

Dezembro de 2017 
 
 

 

 

Assinado por: 
MARCIA GUIMARÃES VILLANOVA 

 

(Coordenador) 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Hospital das Clínicas 

PESQUISA CIENTÍFICA 

Nome  da paciente:..................................................................................................... 
 

Data de Nascimento / Idade:..................................................................................... 
 

Registro HC e/ou documento de identificação: ......................................................... 
 

NOME DA PESQUISA: Avaliação da qualidade de vida e da função sexual de mulheres pós- 

tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais. 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA: 
 

Pesquisador Responsável: 
 

Profª. Drª. Silvana Maria Quintana 

Fones: (016) 36022804, 36022587 

Pesquisadores participantes: 
 

Enfermeira Rafaela Piotto 
 

Fones: (016) 36022804, 36022587 
 

Endereço: Av. dos Bandeirantes, nº 3900, 8º andar. 
 

Pesquisadores envolvidos: Drª. Patricia Pereira dos Santos Melli, Dra Lucia Lara Alves 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Avaliação da qualidade de vida e da função 

sexual de mulheres pós-tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais” e declara que em 

........./........./............ fui devidamente informada, em detalhes, pela médica responsável que: 
 

1- O estudo implica em que eu me submeta a exames complementares e tratamentos devidamente 

planejados, conforme texto a seguir: 

 

“Você apresenta uma lesão no colo do útero (vagina e/ou vulva) que é causada pelo papiloma  

vírus humano. Durante o seu acompanhamento neste serviço, você realizará tratamento desta 

lesão. O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade de vida em mulheres submetidas a 

tratamento excisional de lesão pré-cancer do colo uterino avaliando suas expectativas de vida pós- 

tratamento, sua autoconfiança e o desejo em manter uma vida sexual ativa ou até melhorar do que 

quando se descobriu com esta doença. Esta avaliação será realizada de duas formas: pela 

aplicação de questionários/entervistas. A primeira entrevista será realizada PRÉ-TRATAMENTO, 

no dia do procedimento excisional. O segundo encontro, com nova aplicação dos questionários 

ocorrerá no 6º mês pós-tratamento excisional e o terceiro e último encontro ocorrerá no 12º mês 

pós-excisão. Ao término da aplicação dos dois questionários nos três momentos (pré, 6 e 12  

meses pós-procedimento) será analisado e comparado o score de cada etapa. 

 

2- Você não terá gastos adicionais para o tratamento de sua lesão em decorrência da obtenção do 

material para pesquisa e não receberá pagamento pela participação no estudo. 

 

3- Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento deixando de participar do projeto, 

sem que isso traga prejuízo à continuação do seu tratamento. Nós garantimos que você continuará 

sendo tratada como as demais pacientes do Hospital das Clínicas. 
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4- Os pesquisadores garantem que responderão qualquer pergunta e esclarecerá qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa e ao 

tratamento indicado para você. 

 

5- Os pesquisadores se comprometem a proporcionar a você informações atualizadas durante o 

estudo, garantindo acesso aos resultados da pesquisa, ainda que estas possam afetar a sua 

vontade de continuar participando da pesquisa. 

 

6- Os pesquisadores se comprometem a manter o sigilo da sua participação e de publicar os 

resultados da pesquisa para a comunidade médica e científica pertinente. 

 

7- Participando desta pesquisa as pacientes estarão contribuindo para aprimorar os conhecimentos 

médicos, bem como aprimorar as condutas no seguimento das lesões causadas pelo HPV. 

 

8- Você receberá uma via deste Termo de Consentimento assinado e rubricado em todas as 

páginas, por você e pelo pesquisador responsável. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa da médica que subscreve o 

documento. 

Ribeirão Preto, 
 

Nome do participante:  assinatura:  _data:  

Nome do pesquisador:   assinatura:   data:   

Para dúvidas éticas: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto 

 

Endereço: CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
 

Bairro: MONTE ALEGRE CEP: 14.048-900 
 

UF: SP Município: RIBEIRAO PRETO 

Telefone: (16) 3602-2228  Fax: (16)3633-1144 
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ANEXO C: Termo de Livre Consentimento Fundação Sobeccan 

PESQUISA CIENTÍFICA 

Nome  da paciente:..................................................................................................... 
 

Data de Nascimento / Idade:..................................................................................... 
 

Registro FS e/ou documento de identificação: ......................................................... 
 

NOME DA PESQUISA: Avaliação da qualidade de vida e da função sexual de mulheres pós- 

tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA: 
 

Pesquisador Responsável: 
 

Profª. Drª. Silvana Maria Quintana 

Fones: (016) 36022804, 36022587 

Pesquisadores participantes: 
 

Enfermeira Rafaela Piotto 
 

Fones: (016) 36022804, 36022587 
 

Endereço: Av. dos Bandeirantes, nº 3900, 8º andar. 
 

Pesquisadores envolvidos: Drª. Patricia Pereira dos Santos Melli, Dra Lucia Lara Alves 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Avaliação da qualidade de vida e da função 

sexual de mulheres pós-tratamento excisional de lesões intraepiteliais cervicais” e declara que em 

........./........./............ fui devidamente informada, em detalhes, pela médica responsável que: 
 

1- O estudo implica em que eu me submeta a exames complementares e tratamentos devidamente 

planejados, conforme texto a seguir: 

“Você apresenta uma lesão no colo do útero (vagina e/ou vulva) que é causada pelo papiloma  

vírus humano. Durante o seu acompanhamento neste serviço, você realizará tratamento desta 

lesão. O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade de vida em mulheres submetidas a 

tratamento excisional de lesão pré-cancer do colo uterino avaliando suas expectativas de vida pós- 

tratamento, sua autoconfiança e o desejo em manter uma vida sexual ativa ou até melhorar do que 

quando se descobriu com esta doença. Esta avaliação será realizada de duas formas: pela 

aplicação de questionários/entervistas. A primeira entrevista será realizada PRÉ-TRATAMENTO, 

no dia do procedimento excisional. O segundo encontro, com nova aplicação dos questionários 

ocorrerá no 6º mês pós-tratamento excisional e o terceiro e último encontro ocorrerá no 12º mês 

pós-excisão. Ao término da aplicação dos dois questionários nos três momentos (pré, 6 e 12  

meses pós-procedimento) será analisado e comparado o score de cada etapa. 

 

2- Você não terá gastos adicionais para o tratamento de sua lesão em decorrência da obtenção do 

material para pesquisa e não receberá pagamento pela participação no estudo. 

 

3- Você pode retirar seu consentimento a qualquer momento deixando de participar do projeto, 

sem que isso traga prejuízo à continuação do seu tratamento. Nós garantimos que você continuará 

sendo tratada como as demais pacientes do Hospital das Clínicas. 
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4- Os pesquisadores garantem que responderão qualquer pergunta e esclarecerá qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa e ao 

tratamento indicado para você. 

 

5- Os pesquisadores se comprometem a proporcionar a você informações atualizadas durante o 

estudo, garantindo acesso aos resultados da pesquisa, ainda que estas possam afetar a sua 

vontade de continuar participando da pesquisa. 

 

6- Os pesquisadores se comprometem a manter o sigilo da sua participação e de publicar os 

resultados da pesquisa para a comunidade médica e científica pertinente. 

 

7- Participando desta pesquisa as pacientes estarão contribuindo para aprimorar os conhecimentos 

médicos, bem como aprimorar as condutas no seguimento das lesões causadas pelo HPV. 

 

8- Você receberá uma via deste Termo de Consentimento assinado e rubricado em todas as 

páginas, por você e pelo pesquisador responsável. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa da médica que subscreve o 

documento. 

Ribeirão Preto, 
 

Nome do participante:  assinatura:  _data:  

Nome do pesquisador:   assinatura:   data:   

Para dúvidas éticas: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Soceidade benemérita de Combate ao Câncer – Fundação 

Sobeccan de Ribeirão Preto. 

 

Endereço: Rua Octávio Martins Braga, nº50 

Bairro: Jardim Flórida CEP: 14.048-900 

UF: SP Município: RIBEIRAO PRETO 

Telefone: (16) 3878-9700  Fax: (16)3878-9700 
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ANEXO D: 

 
PROTOCOLO DE PESQUISA PARA COLETA DE DADOS CLÍNICOS SEMIGO 

 
AMBULATÓRIO MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS EM GINECOLOGIA 

(AMIG)-HCFMRPUSP 
 

Data:   

Orientador:   

Examinador:   

 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 

Nome:  Registro: 

  Data nascimento:   
 

Endereço:  Fone:   
 
 

 

Cor:  branca  preta amarela parda 

 
Estado civil: casada  solteira  viúva desquitada amasiada 

 
Nº anos estudados: analfabeta 1-4 4-8  9-12 . >12/3ºgrau/técnico 

 
Profissão: estudante doméstica do lar profissional sexo 

outra   
 

2) ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS E OBSTÉTRICOS: 
 

Menarca:  Idade 1ª relação sexual:  Idade na 1ª gestação:   
 

Gesta:  Para:  Aborto:  Nº partos vaginais:  Nº cesáreas:  Nº 

filhos vivos:    

 

Nº total parceiros  sexuais:  Nº parceiros sexuais último ano:  

Prostituição: não sim 

Orientação sexual: homossexual heterosexual bissexual 

 
Passado DST: Não Sim sífilis gonorréia clamídia HPV 

tricomonas hepatite B Hepatite  C herpes HIV 

outra:   
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DIP: Não Sim CAUTERIZAÇÃO: Não Sim   TATOO: Não Sim 

CIRURGIA: NÃO   SIM Qual:   
 

3) ANTECEDENTES PESSOAIS: 
 

Uso  de drogas: Não Sim Qual: maconha cocaína heroína crack 

outra:   
 

Via: fumo inalação EV  outra:   
 

Presidiária: Não Sim 

 
Tabagismo: Não Sim <10 cigarros/dia 10-20/dia 

>20/dia 

 
Alcoolismo: Não Sim cachaça cerveja uísque 

outros   
 

Doenças sistêmicas: Não Sim  HAS DM HIV LES, 

transplantadas,QT) outras:    

Sorologias:  ELISA  anti  HIV:  negativa não  realizada diag na gravidez 

positiva <1ano 1-5a  >5a 

 
ELISA HBsAg: negativa  não realizada  diag na gravidez   positiva ELISA 

anti HCV: negativa não realizada diag na gravidez positiva VDRL/RPR: 

negativo  não realizado diag na gravidez   positivo 4) 

DADOS DO PARCEIRO (ATUAL OU ANTERIOR) 

Sorologia anti HIV: Positiva Negativa Não sabe 

 
Passado DSTNão Sim sífilis gonorréia HPV tricomonas 

hepatite B Hepatite C herpes 

 
Orientação sexual: homossexual heterosexual bissexual heterossexual 

hiperativo 
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Alcoolismo: Não Sim Uso de drogas: Não Sim 

Tabagismo: Não Sim  Tatuagem: Não Sim 

Presidiário: Não Sim 
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ANEXO E: 

 
PROTOCOLO DE PESQUISA PARA COLETA DE DADOS CLÍNICOS 

SOBECCAN 

AMBULATÓRIO MOLÉSTIAS INFECTO-CONTAGIOSAS EM GINECOLOGIA 

(AMIG)-HCFMRPUSP 
 

Data:   

Orientador:   

Examinador:   

 

1) IDENTIFICAÇÃO: 
 

Nome:  Registro: 

  Data nascimento:   
 

Endereço:  Fone:   
 
 

 

Cor:  branca  preta amarela parda 

 
Estado civil: casada  solteira  viúva desquitada amasiada 

 
Nº anos estudados: analfabeta 1-4 4-8  9-12 . >12/3ºgrau/técnico 

 
Profissão: estudante doméstica do lar profissional sexo 

outra   
 

2) ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS E OBSTÉTRICOS: 
 

Menarca:  Idade 1ª relação sexual:  Idade na 1ª gestação:   
 

Gesta:  Para:  Aborto:  Nº partos vaginais:  Nº cesáreas:  Nº 

filhos vivos:    

 

Nº total parceiros  sexuais:  Nº parceiros sexuais último ano:  

Prostituição: não sim 

Orientação sexual: homossexual heterosexual bissexual 
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Passado DST: Não Sim sífilis gonorréia clamídia HPV 

tricomonas hepatite B Hepatite  C herpes HIV 

outra:   
 

DIP: Não Sim CAUTERIZAÇÃO: Não Sim   TATOO: Não Sim 

CIRURGIA: NÃO   SIM Qual:   
 

3) ANTECEDENTES PESSOAIS: 
 

Uso  de drogas: Não Sim Qual: maconha cocaína heroína crack 

outra:   
 

Via: fumo inalação EV  outra:   
 

Presidiária: Não Sim 

 
Tabagismo: Não Sim <10 cigarros/dia 10-20/dia 

>20/dia 

 
Alcoolismo: Não Sim cachaça cerveja uísque 

outros   
 

Doenças sistêmicas: Não Sim  HAS DM HIV LES, 

transplantadas,QT) outras:    

Sorologias:  ELISA  anti  HIV:  negativa não  realizada diag na gravidez 

positiva <1ano 1-5a  >5a 

 
ELISA HBsAg: negativa  não realizada  diag na gravidez   positiva ELISA 

anti HCV: negativa não realizada diag na gravidez positiva VDRL/RPR: 

negativo  não realizado diag na gravidez   positivo 4) 

DADOS DO PARCEIRO (ATUAL OU ANTERIOR) 

Sorologia anti HIV: Positiva Negativa Não sabe 

 
Passado DSTNão Sim sífilis gonorréia HPV tricomonas 

hepatite B Hepatite C herpes 
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Orientação sexual: homossexual heterosexual bissexual heterossexual 

hiperativo 

 

Alcoolismo: Não Sim Uso de drogas: Não Sim 

Tabagismo: Não Sim  Tatuagem: Não Sim 

Presidiário: Não Sim 
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ANEXO F - WHOQOL-BREF 

 
 

O módulo WHOQOL-BREF é constituído de 26 perguntas (sendo a pergunta numero 1 e 

2 sobre a qualidade de vida geral), as respostas seguem uma escala de Likert (de 1 a 5, quanto 

maior a pontuação melhor a qualidade de vida). Fora essas duas questões (1 e 2), o instrumento 

tem 24 facetas as quais compõem 4 domínios que são: FÍSICO, PSICOLÓGICO, RELAÇÕES 

SOCIAIS e MEIO AMBIENTE. ATENÇÃO!!! 

NESTE INSTRUMENTO É NECESSÁRIO TAMBÉM RECODIFICAR O  VALOR  DAS 

QUESTÕES 3, 4, 26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) 

 
AS PERGUNTAS 1 E 2 DEVERÃO APARECER DA SEGUINTE FORMA. 

1 – PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ( RESULTADO EM MÉDIA 1 A 5); 

2 – SATISFAÇÃO COM A SAÚDE ( RESULTADO EM MÉDIA 1 A 5) 

 
CADA FACETA É SÓ SOMAR OS VALORES DA ENTREVISTA (DE 1 A 5) E DIVIDIR PELO 

NUMERO DE PARTICIPANTES. FAZER UMA MÉDIA ONDE O RESULTADO VAI SER DE 1 

ATÉ 5. 

 
ABAIXO ESTÃO OS DOMINIOS E SUAS FACETAS CORRESPONDENTES CADA FACETA 

COM UM NUMERO IDENTIFICADOR CONFORME O QUESTIONARIO JÁ ENVIADO. 

Domínios e facetas do WHOQOL-bref. 

Domínio 1 - Domínio físico 

3. Dor e desconforto AQUI DO LADO VAI APARECER A MÉDIA (RESULTADO) 

4. Energia e fadiga EM CADA FACETA. 

10. Sono e repouso 

15. Mobilidade 

16. Atividades da vida cotidiana 

17. Dependência de medicação ou de tratamentos 

18. Capacidade de trabalho 

PARA CALCULAR O DOMINIO FISICO É SÓ SOMAR OS VALORES DAS FACETAS E  

DIVIDIR POR 7. (Q3,Q4,Q10,Q15,Q16,Q17,Q18)/7. 

MESMO FORMATO DEVE SER FEITO NOS DEMAIS DOMINIOS. Domínio 2 - Domínio 

psicológico 

5. Sentimentos positivos 

6. Pensar, aprender, memória e concentração 

7. Auto-estima 

11. Imagem corporal e aparência 

19. Sentimentos negativos 

26. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

PARA CALCULAR O DOMINIO PSICOLOGICO É SÓ SOMAR OS VALORES DAS FACETAS E 

DIVIDIR POR 6. (Q5,Q6,Q7,Q11,Q19,Q26)/6 

 
Domínio 3 - Relações sociais 

20. Relações pessoais 

21. Suporte (Apoio) social 

22. Atividade sexual 

PARA CALCULAR O DOMINIO RELAÇÕES SOCIAIS É SÓ SOMAR OS VALORES DAS 

FACETAS E DIVIDIR POR 3. (Q20,Q21,Q22)/3 
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Domínio 4 - Meio ambiente 

8. Segurança física e proteção 

9. Ambiente no lar 

12. Recursos financeiros 

13. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

14. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 

23. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

24. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

25. Transporte 

PARA CALCULAR O DOMINIO MEIO AMBIENTE É SÓ SOMAR OS VALORES DAS FACETAS 

E DIVIDIR POR 8. (Q8,Q9,Q12,Q13,Q14,Q23,Q24,Q25)/8 

 
TODOS OS RESULTADOS VÃO SER EM MÉDIA TANTO NO DOMINIO QUANTO NAS 

FACETAS. QUANTO AOS RELATORIOS MESMO FORMATO DO WHOQOL-OLD. OPÇÃO 

PARA IMPRIMIR PARA ALUNOS O RELATORIO COMPLETO (COM DOMINIO, AS 

FACETAS, AS PERGUNTAS UM E DOIS E A CLASSIFICAÇÃO necessita melhorar (quando 

for 1 até 2,9); regular (3 até 3,9); boa (4 até 4,9) e muito boa (5) ) E RESUMIDO COM OS 

RESULTADOS DAS QUESTOES UM E DOIS necessita melhorar (quando for 1 até 2,9); 

regular (3 até 3,9); boa (4 até 4,9) e muito boa (5). 

OS DADOS TABULADOS DEVEM SER COMPATIVEIS PARA IMPORTAÇÃO PARA O EXCEL, 

CASO SEJA NECESSÁRIO. 

 
WHOQOL – ABREVIADO (FLECK et al, 2000) - Versão em Português 

Instruções 

 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e  

outras áreas de sua vida. Por favor responda a todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 

mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como como referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 

 
  

nad 

a 

 

Muito 

pouco 

 

médi 

o 

 

muit 

o 

 
completamente 

 
Você recebe dos outros o apoio 

de que necessita? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio 

de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você 

recebeu "muito" apoio como abaixo. 

  

nada 

 
Muito 

pouco 

 

médio 

 

muito 

 

completamente 

Você recebe dos outros o apoio de que 
necessita? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a 

melhor resposta. 

 
   

muito 

ruim 

 

Rui 

m 

 

nem ruim 

nem boa 

 
boa 

 

muito 

boa 

 
1 

 
Como você avaliaria 

sua qualidade de 

vida? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

   
Muito 

insatisfeit 

o 

 

 
Insati 

sfeito 

 
nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeit 

o 

 

 
satisfeit 

o 

 
muito 

satisfeito 

 
2 

 
Quão satisfeito(a) você 

está com a sua saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 

   
na 

da 

 
muit 

o 

pouc 

o 

 
mais 

ou 

menos 

 
bastant 

e 

 
extremamente 

 

 
3 

 
Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede  você 

de fazer o que você precisa? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
4 

 

O quanto você precisa de 

algum tratamento médico para 

levar sua vida diária? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
5 

 

O quanto você aproveita a 

vida? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Em que medida você acha que 

a sua vida tem sentido? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 

O quanto você consegue se 

concentrar? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

 

Quão seguro(a) você se sente 

em sua vida diária? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
9 

 
Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, barulho, 

poluição, atrativos)? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer 
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certas coisas nestas últimas duas semanas. 

   

nad 

a 

 

muito 

pouco 

 
médio 

 

muit 

o 

 
completamente 

 
1 

0 

 

Você tem energia suficiente 

para seu dia-a- dia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

1 

 

Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

2 

 
Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 

suas necessidades? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
1 

3 

 

Quão disponíveis para você 

estão as informações que 

precisa no seu dia-a-dia? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
1 

4 

 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 

de lazer? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários 

aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

   
 

muito 

ruim 

 

 
ruim 

 
nem ruim 

nem bom 

 

 
bom 

 
muito 

bom 

 
1 

5 

 

Quão bem você é capaz de 

se locomover? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

   

 
muito 

insatisfeit 

o 

 

 
 

Insatisfeit 

o 

 
nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

 

 
 

satisfeit 

o 

 

 
Muito 

satisfeit 

o 

 
1 

6 

 
Quão   satisfeito(a)   você  está 

com o seu sono? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
1 

7 

 

Quão satisfeito(a) você está 

com sua capacidade de 

desempenhar as atividades do 

seu dia-a-dia? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
1 

8 

 

Quão satisfeito(a) você está 

com sua capacidade para 

o trabalho? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

9 

 
Quão satisfeito(a) você está 

consigo mesmo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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2 

0 

 
Quão satisfeito(a) você está com 

suas relações pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, colegas)? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
2 

1 

 
Quão satisfeito(a) você está com 

sua vida sexual? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
2 

2 

 

Quão satisfeito(a) você está 

com o apoio que você recebe de 

seus amigos? 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 
2 

3 

 

Quão satisfeito(a) você está 

com as condições do local 

onde mora? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2 

4 

 

Quão satisfeito(a) você está com 

o seu acesso aos serviços de 

saúde? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
2 

5 

 

Quão satisfeito(a) você está com 

o seu meio  de 

transporte? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas. 

   
nunca 

 

Alguma 

s 

vezes 

 
frequentemente 

 
muito 

frequentemente 

 
sempre 

  
Com que 

     

 frequência você      

 tem sentimentos      

 negativos tais      

 como mau humor,      

2 desespero, 1 2 3 4 5 

6 ansiedade,      

 depressão?      

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 

.................................................................. 

Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 

.................................................. 

 
Referencias 

 
The Whoqol Group: The word Health Organization Quality of Life Assessment 

(WHOQOL): Position paper from the Health Organization. Soc. Sci. Med, 1995, 

41(10):1403-1409. 
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Data Domíni 

o 

Físico 

Domínio 

Psicológic 

o 

Domíni 

o 

Relaçõ 

es 

sociais 

Domínio 

Meio 

Ambient 

e 

Fleck MPA, Louzada S, Xavier M, Chamovich E, Vieira G, Santos L, Pinzon V. Aplicação da 

versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL- 

bref”. Revista de saúde pública, 2000, 34(2):178-183. 

 
 

 
Tabela para apresentação dos resultados de qualidade de vida do WHOQOL Breve 

 

 

Resultados em % de 0 a 100 

 
Quanto maior a porcentagem (mais perto de 100%) melhor a qualidade de vida. 
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ANEXO G - Índice de Função Sexual Feminina (IFSFI) 

 
 

INSTRUÇÕES: Estas perguntas perguntam sobre seus sentimentos e respostas sexuais durante as 
últimas 4 semanas. Por favor responda as seguintes perguntas com honestidade e claramente 
possível. 
Suas respostas serão mantidas completamente confidenciais. 

 
Respondendo a estas perguntas aplicam-se as seguintes definições: 
A atividade sexual pode incluir carícias, preliminares, masturbação e relações vaginais. 
A relação sexual é definida como penetração (entrada) da vagina. 
A estimulação sexual inclui situações como preliminares com um parceiro, 
autoestimulação(Masturbação), ou fantasia sexual. 

 

VERIFIQUE UMA CAIXA POR PERGUNTA. 

Desejo sexual ou interesse é um sentimento que inclui querer ter uma relação sexual experiência, 
sentir-se receptivo à iniciação sexual de um parceiro e pensar ou fantasiando sobre ter relações 
sexuais. 

 
 

1. Nas últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desejo ou interesse sexual? 

( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 

 
 

2. Nas últimas 4 semanas, como você avaliaria seu nível (grau) de desejo sexual ou interesse? 

( ) Muito alto 
( ) Alto 
( ) Moderado 
( ) Baixo 
( ) Muito baixo ou nenhum 

 
A excitação sexual é um sentimento que inclui aspectos físicos e mentais da sexualidade. Pode incluir 
sentimentos de calor ou formigamento nos genitais, lubrificação (Molhamento), ou contrações 
musculares. 
3. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você se sentiu sexualmente excitado ("ligado") 

( ) Durante a atividade sexual ou relações sexuais? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 
4. Nas últimas 4 semanas, como você avaliaria seu nível de excitação sexual (" 

On ") durante a atividade sexual ou a relação sexual? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Muito alto 
( ) Alto 
( ) Moderado 
( ) Baixo 
( ) Muito baixo ou nenhum 

 

5. Nas últimas 4 semanas, quão confiante você estava de se tornar sexualmente despertado 

durante a atividade sexual ou a relação sexual? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Muito alta confiança 
( ) Alta confiança 
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( ) Confiança moderada 
( ) Baixa confiança 
( ) Muito baixa ou nenhuma confiança 

 
6. Nas últimas 4 semanas, com que frequência você ficou satisfeito com sua excitação 
( ) Durante a atividade sexual ou relações sexuais? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 

 

7. Nas últimas 4 semanas, quantas vezes você se tornou lubrificado ("molhado") durante atividade 

sexual ou relações sexuais? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 

 

8. Durante as últimas 4 semanas, quão difícil foi ficar lubrificado ("molhado") durante atividade sexual 

ou relações sexuais? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Extremamente difícil ou impossível 
( ) Muito difícil 
( ) Difícil 
( ) Ligeiramente difícil 
( ) Não é difícil 

 

9. Nas últimas 4 semanas, com que frequência você manteve sua lubrificação ("umidade"),até 

completar a atividade sexual ou a relação sexual? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 

 

10. Durante as últimas 4 semanas, quão difícil foi manter sua lubrificação 
("Umidade") até a conclusão da atividade sexual ou intercurso? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Extremamente difícil ou impossível 
( ) Muito difícil 
( ) Difícil 
( ) Ligeiramente difícil 
( ) Não é difícil 

 
11. Nas últimas 4 semanas, quando você teve estimulação sexual ou relações sexuais, com que 
frequência você chegou ao orgasmo (clímax)? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 
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12. Nas últimas 4 semanas, quando você teve estímulo sexual ou relações sexuais, qual a dificuldade 
que você teve para chegar ao orgasmo (clímax)? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Extremamente difícil ou impossível 
( ) Muito difícil 
( ) Difícil 
( ) Ligeiramente difícil 
( ) Não é difícil 

 
 

13. Nas últimas 4 semanas, quão satisfeito você estava com sua capacidade de atingir o orgasmo 

(Clímax) durante a atividade sexual ou a relação sexual? 
( ) Nenhuma atividade sexual 
( ) Muito satisfeito 
( ) Moderadamente satisfeito 
( ) Sobre igualmente satisfeito e insatisfeito 
( ) Moderadamente insatisfeito 
( ) Muito Insatisfeito 

 

14. Durante as últimas 4 semanas, quão satisfeito você esteve com o grau de proximidade 

emocional durante a atividade sexual entre você e seu parceiro? 
Nenhuma atividade sexual 
( ) Muito satisfeito 
( ) Moderadamente satisfeito 
( ) Sobre igualmente satisfeito e insatisfeito 
( ) Moderadamente insatisfeito 
( ) Muito Insatisfeito 

 

15. Nas últimas 4 semanas, quão satisfeito você esteve com seu 
Relacionamento com seu parceiro? 
( ) Muito satisfeito 
( ) Moderadamente satisfeito 
( ) Sobre igualmente satisfeito e insatisfeito 
( ) Moderadamente insatisfeito 
( ) Muito Insatisfeito 
16. Nas últimas 4 semanas, quão satisfeito você esteve com sua vida sexual em geral? 

( ) Muito satisfeito 
( ) Moderadamente satisfeito 
( ) Sobre igualmente satisfeito e insatisfeito 
( ) Moderadamente insatisfeito 
( ) Muito Insatisfeito 

 

17. Nas últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor durante a penetração 

vaginal? 
( ) Não tentou relações sexuais 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 

 

18. Nas últimas 4 semanas, com que frequência você sentiu desconforto ou dor após a penetração 

vaginal? 
( ) Não tentou relações sexuais 
( ) Quase sempre ou sempre 
( ) A maioria das vezes (mais da metade do tempo) 
( ) Às vezes (cerca de metade do tempo) 
( ) Algumas vezes (menos da metade do tempo) 
( ) Quase nunca ou nunca 
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19. Durante as últimas 4 semanas, como você avaliaria seu nível (grau) de desconforto ou dor 

durante ou após a penetração vaginal? 
( ) Não tentou relações sexuais 
( ) Muito alto 
( ) Alto 
( ) Moderado 
( ) Baixo 
( ) Muito baixo ou nenhum 


	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
	RIBEIRÃO PRETO 2021
	Ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão
	RESUMO
	LISTA DE FIGURAS
	4.9. Cálculo do tamanho da amostra
	5 RESULTADOS
	5.1 Análise Descritiva
	6 DISCUSSÃO
	7 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ANEXOS
	Área Temática:
	DADOS DO PARECER
	Apresentação do Projeto:
	Necessita Apreciação da CONEP:
	Assinado por:
	ANEXO D:
	Data nascimento:
	ANEXO E:
	Data nascimento: (1)


