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RESUMO 

 

ROMANZINI, A. E. Processo de recuperação cirúrgica em pacientes submetidos à 

prostatectomia radical: estudo longitudinal de variáveis sociodemográficas, clínicas e 

psicológicas. 2017. 150 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

O processo de recuperação cirúrgica pode ser precoce, esperado ou prejudicado, conforme 

estado de saúde do individuo e do próprio ato cirúrgico, que determinam a perspectiva de 

bem-estar e qualidade de vida, tendo neste período como parâmetro o alcance de condições 

superiores ou equivalentes as que os pacientes apresentavam no período pré-operatório. O 

objetivo deste estudo foi caracterizar variáveis sociodemográficas, clínicas e psicológicas e 

identificar os fatores preditivos para o bem-estar e qualidade de vida nos diferentes períodos 

de observação (0, 30, 90, 180 e 360 dias). Trata-se de um estudo longitudinal, de 120 

participantes submetidos à prostatectomia radical, por período de até 12 meses. Foram 

utilizados questionários para caracterização do participante e para avaliação clínica e os 

instrumentos: Escala Visual Analógica de Dor, Inventário de Estratégias de Coping, Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão, Escala de Satisfação com o Suporte Social, Escala de 

Satisfação Conjugal, Escala de Bem-Estar Subjetivo e o Expanded Prostate Cancer Index. Os 

dados foram descritos por períodos e analisados pelo modelo linear de efeitos mistos. Os 

principais resultados na descrição dos dados apontaram que as médias dos escores de dor 

variaram de 0,63 a 2,42. As médias de enfrentamento focado no problema variaram de 1,20 a 

1,67, sendo mais evidente em T0, T1, T2 e T3 em relação ao enfrentamento focado na 

emoção, que teve variação de 1,20 a 1,48. As médias de ansiedade variaram de 4,42 a 6,01 e a 

depressão de 3,59 a 4,24, sendo as de ansiedade ligeiramente superiores às de depressão na 

maioria dos períodos, exceto em T4. A satisfação com o suporte social variou com médias de 

3,81 a 3,97. A satisfação conjugal variou de 1,73 a 1,99, de modo que, a maioria dos 

participantes não estava satisfeita com o relacionamento conjugal. Já o bem-estar subjetivo 

apresentou médias de 2,59 a 2,77, sendo a satisfação com a vida e o afeto positivo os 

principais domínios. Notou-se que o bem-estar subjetivo se apresentou estável nos períodos 

quando comparado com T0. Já a qualidade de vida variou com médias de 68,69 a 81,80. No 

período T0, os participantes apresentaram menores médias quanto à função sexual e 

incômodo urinário. Entretanto, nos períodos T1, T2, T3 e T4, as menores médias foram em 

relação à função sexual e incontinência urinária. Quando comparado com T0, a qualidade de 

vida foi inferior em todos os períodos no pós-operatório. Na análise de métodos mistos, o 

tempo de cirurgia, enfrentamento focado no problema, ansiedade e satisfação conjugal foram 

preditores de bem-estar subjetivo, entretanto, as variáveis idade, raça/cor, tempo de anestesia, 

dor, depressão e satisfação com o suporte social não foram preditoras para o bem-estar 

subjetivo. Já os preditores de qualidade de vida foram as variáveis dor, depressão, 

enfrentamento focado na emoção, ansiedade e satisfação conjugal, entretanto, a idade, 

raça/cor, tempo de anestesia e satisfação com o suporte social não foram preditoras para a 

qualidade de vida. Os resultados apresentados contribuem para a compreensão do processo de 

recuperação cirúrgica de participantes submetidos à prostatectomia radical. 

 

Palavras-chave: Estudo longitudinal. Prostatectomia radical. Perioperatório. Recuperação 

cirúrgica. Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

  

  



 

ABSTRACT 

 

ROMANZINI, A. E. Surgical recovery process in patients submitted to radical prostatectomy: 

longitudinal study of sociodemographic, clinical and psychological variables. 2017. 150 p. 

Doctoral dissertation – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

The surgical recovery process can be early, expected or impaired, according to the 

individual‟s health condition and the surgery, which determine the perspectives of wellbeing 

and quality of life. In this period, the achievement of conditions higher or equivalent to what 

the patients presented in the preoperative period serves as the parameter. The objective in this 

study was to characterize sociodemographic, clinical and psychological variables and to 

identify the predictive factors of wellbeing and quality of life in the different observation 

periods (0, 30, 90, 180 and 360 days). A longitudinal study was undertaken of 120 

participants submitted to radical prostatectomy over a 12-month period. Questionnaires were 

used to characterize and clinically assess the participants, as well as the following 

instruments: Visual Analogue Pain Scale, Ways of Coping, Hospital Anxiety and Depression 

Scale, Satisfaction with Social Support Scale, Scale of Marital Satisfaction, Subjective 

Wellbeing Scale and the Expanded Prostate Cancer Index. The data were described per period 

and analyzed using the linear mixed effects model. The main results in the description of the 

data appointed that the mean pain scores ranged between 0.63 and 2.42. The mean problem-

focused coping scores varied between 1.20 and 1.67, being clearer in T0, T1, T2 and T3 than 

emotion-focused coping, which varied between 1.20 and 1.48. The mean anxiety scores 

ranged between 4.42 and 6.01 and depression between 3.59 and 4.24, the former slightly 

surpassing the latter in most periods, except in T4. The satisfaction with social support varied 

with averages between 3.81 and 3.97. Marital satisfaction ranged between 1.73 and 1.99, 

showing that most participants were not satisfied with the marital relationship. Subjective 

wellbeing presented mean scores between 2.59 and 2.77, the main domains being satisfaction 

with life and positive affect. As observed, subjective wellbeing was stable in the periods when 

compared to T0. Quality of life, then, varied with averages between 68.69 and 81.80. In 

period T0, the participants presented lower averaged for the sexual function and urinary 

discomfort. In periods T1, T2, T3 and T4, on the other hand, the lowest averages were related 

to the sexual function and urinary incontinence. When compared to T0, the quality of life was 

lower in all postoperative periods. In the mixed methods analysis, the length of surgery, 

problem-focused coping, anxiety and marital satisfaction were predictors of subjective 

wellbeing, while age, race/color, length of anesthesia, pain, depression and satisfaction with 

social support did not serve as predictors of subjective wellbeing. The predictors of quality of 

life were pain, depression, emotion-focused coping, anxiety and marital situation, while age, 

race/color, length of anesthesia and satisfaction with social support did not serve as predictors 

for quality of life. The results presented contribute to understand the surgical recovery process 

of participants submitted to radical prostatectomy. 

 

Key words: Longitudinal study. Radical prostatectomy. Perioperative. Surgical recovery. 

Medical-surgical nursing. 

  

  



 

RESUMEN 

 

ROMANZINI, A. E. Proceso de recuperación quirúrgica en pacientes sometidos a 

prostatectomía radical: estudio longitudinal de variables sociodemográficas, clínicas y 

psicológicas. 2017. 150 f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 

Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

El proceso de recuperación quirúrgica puede ser precoz, esperado o perjudicado, según el 

estado de salud del individuo y del propio acto quirúrgico, que determinan la perspectiva de 

bienestar y calidad de vida, teniendo en este período como parámetro el alcance de 

condiciones superiores o equivalentes a las que los pacientes presentaban en el período 

preoperatorio. El objetivo de este estudio fue caracterizar variables sociodemográficas, 

clínicas y psicológicas e identificar los factores predictivos para el bienestar y calidad de vida 

en los diferentes períodos de observación (0, 30, 90, 180 y 360 días). Se trata de un estudio 

longitudinal, de 120 participantes sometidos a prostatectomía radical, por período de hasta 12 

meses. Fueron utilizados cuestionarios para caracterización del participante y para evaluación 

clínica y los instrumentos: Escala Visual Analógica de Dolor, Inventario de Estrategias de 

Coping, Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión, Escala de Satisfacción con el Soporte 

Social, Escala de Satisfacción Conyugal, Escala de Bienestar Subjetivo y el Expanded 

Prostate Cancer Index. Los datos fueron descritos por períodos y analizados por el modelo 

linear de efectos mixtos. Los principales resultados en la descripción de los datos apuntaron 

que los promedios de los scores de dolor variaron de 0,63 a 2,42. Los promedios de 

enfrentamiento con foco en el problema variaron de 1,20 a 1,67, siendo más evidente en T0, 

T1, T2 y T3 con relación al enfrentamiento con foco en la emoción, que varió entre 1,20 y 

1,48. Los promedios de ansiedad variaron de 4,42 a 6,01 y la depresión de 3,59 a 4,24, siendo 

los de ansiedad ligeramente superiores a los de depresión en la mayoría de los períodos, 

excepto en T4. La satisfacción con el soporte social varió con promedios de 3,81 a 3,97. La 

satisfacción conyugal varió de 1,73 a 1,99, de manera que la mayoría de los participantes no 

estaba satisfecha con el relacionamiento conyugal. El bienestar subjetivo reveló promedios de 

2,59 a 2,77, siendo la satisfacción con la vida y el afecto positivo los principales dominios. Se 

observó que el bienestar subjetivo se mostró estable en los períodos cuando comparado con 

T0. La calidad de vida varió con promedios de 68,69 a 81,80. En el período T0, los 

participantes presentaron promedios inferiores con relación a la función sexual y incomodidad 

urinaria. Sin embargo, en los períodos T1, T2, T3 y T4, los menores promedios fueron 

relacionados a la función sexual e incontinencia urinaria. Cuando comparado con T0, la 

calidad de vida fue inferior en todos los períodos en los postoperatorio. En el análisis de 

métodos mixtos, el tiempo de cirugía, enfrentamiento con foco en el problema, ansiedad y 

satisfacción conyugal fueron predictores de bienestar subjetivo, mientras que las variables 

edad, raza/color, tiempo de anestesia, dolor, depresión y satisfacción con el soporte social no 

fueron predictivas del bienestar subjetivo. Las predictivas de calidad de vida fueron las 

variables dolor, depresión, enfrentamiento con foco en la emoción, ansiedad y satisfacción 

conyugal, mientras que la edad, raza/color, tiempo de anestesia y satisfacción con el soporte 

social no fueron predictivas de la calidad de vida. Los resultados presentados contribuyen a la 

comprensión de proceso de recuperación quirúrgica de participantes sometidos a la 

prostatectomia radical. 

 

Palabras-clave: Estudio longitudinal. Prostatectomía radical. Perioperatorio. Recuperación 

quirúrgica. Enfermería Médico-quirúrgica. 
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Nas últimas décadas o câncer é apontado como evidente problema de saúde pública 

mundial, causando impacto direto na sociedade não só em termos de sofrimento humano de 

pacientes e familiares, mas também econômicos, gerando esforços substanciais para os 

sistemas e os profissionais de saúde. Ainda, de acordo com a World Health Organization 

(WHO) (2016), a taxa global de câncer pode chegar a 15 milhões para o ano de 2020.  

O câncer de próstata (CP) é uma das neoplasias masculinas mais comumente detectada. 

De acordo com o National Cancer Institute, nos Estados Unidos, a estimativa para o ano de 

2016 foi de 180.890 novos casos de câncer de próstata e um total de 26.120 óbitos. Já no 

Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2016 a estimativa da 

ocorrência de novos casos de câncer de próstata foi de 61.200; e um total de 13.772 óbitos 

referentes ao ano de 2013 (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2016; INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2016). 

Apesar da alta morbimortalidade, os fatores que determinam o risco de desenvolver 

câncer de próstata não são totalmente conhecidos; no entanto, esforços têm sido realizados 

com o objetivo de avançar na sua identificação e estabelecimento do impacto desse tipo de 

câncer. Como resultados desta tendência são apontados especialmente o aumento da idade, a 

etnia, hereditariedade, exposição ambiental, assim como o padrão de comportamento sexual e 

dieta; entretanto, o papel desses fatores nesta patologia não está ainda definido 

(HEIDENREICH et al., 2011). 

O advento do antígeno prostático específico (PSA) de rastreio, o avanço na tecnologia de 

imagens para a identificação e o estadiamento do câncer de próstata estão mais precisos em 

pacientes com doença localizada, localmente avançada e doença metastática, resultando em 

seleção de tratamentos apropriados para a fase da doença. Mudança gradual nas características 

clínicas do câncer de próstata no momento do diagnóstico tem elevado às taxas de detecção 

precoce do câncer de próstata localizado ou localmente avançado (KIM et al., 2012; 

HOLMES-ROVNER et al., 2015; SEDELAAR; SCHALKEN, 2015).  

Dada à complexidade deste tipo de câncer e os impactos possíveis diante da fase de 

rastreamento, detecção e diagnostico e tratamento, já se questiona a influência dos mesmos na 

qualidade de vida do paciente. Neste sentido o uso do antígeno prostático específico (PSA), 

ainda que colabore para o rastreamento de tumores ocultos, tem, por vezes, se evidenciado 

excessivo, dado que casos nos quais apontou o câncer, este poderia não ter sido sintomático 

durante a vida do paciente e o tratamento pode não trazer benefício, mas gerar morbidade com 

possíveis consequências sobre a qualidade de vida (EISEMANN et al., 2015). 
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As ferramentas de diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata baseiam-se em 

distintos parâmetros como o antígeno específico da próstata (PSA), o exame de toque retal, a 

Classificação Tumor, Nódulo, Metástase (TNM), o ultrassom em combinação com biópsia 

guiada e a graduação histopatológica de Gleason. A classificação de risco para predizer o 

prognóstico do câncer de próstata mais utilizada é a classificação de D‟Amico, que consiste 

no nível de PSA de diagnóstico, pontuação de Gleason (biópsia) e estadiamento clínico do 

tumor (IZUMI et al., 2015; SEDELAAR; SCHALKEN, 2015). 

Tais parâmetros são utilizados para seleção de vigilância ativa e tratamento. A tomada de 

decisão para a escolha do melhor tratamento baseia-se na relação entre os potenciais 

benefícios e riscos que envolvem a intervenção, com base na melhor evidência científica, no 

histórico, características clínicas, preferências do paciente e experiência do profissional 

(HOLMES-ROVNER et al., 2015). 

Para pacientes diagnosticados com câncer de próstata clinicamente localizado, três tipos 

de tratamentos são mais comumente indicados: vigilância ativa, radioterapia e prostatectomia 

radical. Tais tratamentos não são inócuos; mesmo a vigilância pode exigir procedimentos que 

geram ansiedade ao paciente; por sua vez, tanto a cirurgia quanto a radiação do tumor podem 

ocasionar, dentre outros, disfunção erétil, incontinência e disfunção intestinal (NOVARA et 

al., 2012; REIS et al., 2013; EISEMANN et al., 2015).  

A prostatectomia radical (PR), tratamento usualmente realizado quando pacientes 

possuem prognóstico de vida superior a uma década, tem sido ainda associada com outras 

complicações ou sequelas, incluindo a perda de sangue intraoperatório, linfocele, infecção, 

incontinência urinária (NOVARA et al., 2012; REIS et al., 2013). A busca pela manutenção 

da continência urinária e saúde sexual completa após o tratamento tem sido objetivo das 

equipes cirúrgicas, cujos investimentos para obtenção de habilidade técnicas impactam neste 

resultado (HAGLIND et al., 2015) 

Apreende-se, portanto, que cada opção de tratamento apresenta risco de efeitos colaterais; 

e estes podem gerar declínios na qualidade de vida relacionada à saúde do paciente 

(BANERJI et al., 2017).  

A prostatectomia radical aberta retropúbica (PRA) tem sido apontada como tratamento 

cirúrgico de escolha dentre os tratamentos com intenção curativa; a prostatectomia radical 

assistida roboticamente (PRAR) e prostatectomia radical laparoscópica (PRL), tem evoluído 

na última década e são apontadas como alternativas viáveis de tratamento para o câncer de 

próstata localizado, devido à manipulação menos invasiva dos tecidos, reduzindo o trauma e 
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preservando, assim, as estruturas de apoio para melhor restauração anatômica 

(HEIDENREICH et al., 2011; LEBEAU et al., 2011; REIS et al., 2013). 

Dentre os procedimentos cirúrgicos a PRA desponta com vantagem nos custos, que 

variam de $487 e $1.726 dólares, sobre a PRL e PRAR, respectivamente. A prostatectomia 

radical assistida roboticamente foi proposta para melhorar os resultados funcionais em 

comparação com prostatectomia radical retropúbica ou prostatectomia radical laparoscópica 

(NOVARA et al., 2012). 

Conforme revisão sistemática, a recuperação da continência urinária foi melhor nos 

pacientes submetidos à PRAR e a perda sanguínea e as taxas de transfusão foram 

significativamente menores nos pacientes de PRAR quando comparadas a PRA e PRL; 

entretanto, todas as outras características (complicações) foram semelhantes 

independentemente da abordagem cirúrgica (NOVARA et al., 2012; FICARRA et al., 2012). 

Os problemas relacionados à cirurgia têm apresentado negativo efeito sobre a satisfação e 

saúde relacionados com qualidade de vida em pacientes que se submetem a prostatectomia 

radical; o aumento da sobrevida, após o tratamento do câncer de próstata, evidencia a 

importância das ações de aconselhamento pelo profissional de saúde, sobre os efeitos 

colaterais do tratamento e seu manejo (WAGNER et al., 2016). 

 No tratamento de doentes com câncer da próstata, é propósito não só reduzir a taxa de 

mortalidade, prevenir a progressão, aliviar os sintomas da doença, prevenir e reduzir as 

complicações, mas também melhorar a saúde geral do paciente, humor, boa forma psicofísica, 

profissional e atividade social; portanto, ao lado de parâmetros biomédicos tradicionais na 

avaliação global dos pacientes, a qualidade de vida tem sido considerada (WAGNER et al., 

2016; ADAMOWICZ, 2016).  

A qualidade de vida relacionada à saúde é reconhecida como sentimento de satisfação 

e grau de prosperidade no contexto das necessidades e capacidades da pessoa real 

(ADAMOWICZ, 2016). Nota-se que a atenção à saúde tem sido gradualmente migrada de um 

foco exclusivo sobre o processo da doença em direção a um sentimento mais amplo 

considerando a qualidade de vida do paciente; tal movimento é observado também na busca 

da melhoria da qualidade de vida dos doentes tratados com as terapias contra o câncer. Neste 

sentido, o papel da qualidade de vida relacionada à saúde para a melhor seleção de terapia 

sistêmica em pacientes com câncer de próstata permanece incerto (ADAMOWICZ, 2016). 

Um procedimento cirúrgico, independente de sua dimensão (pequeno, médio ou grande 

porte), geralmente resulta em alterações emocionais, fisiológicas e funcionais aos pacientes, 

sendo que algumas podem desencadear mudanças no estilo de vida ou mesmo em risco de 
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morrer. As características do procedimento cirúrgico, a condição clínica do paciente e as do 

câncer podem influenciar o processo de recuperação e, por vezes, resultar em complicações 

que interferem na condição de vida cotidiana e bem-estar do paciente (PETERS et al., 2010; 

FICARRA et al., 2012; NOVARA et al., 2012; PEREIRA; FIGUEIREDO; FINCHAM, 

2012). 

O procedimento anestésico cirúrgico vem sofrendo mudanças, principalmente referente a 

participação das instituições de saúde. Devido aos avanços no conhecimento, nas técnicas 

anestésicas, nas abordagens cirúrgicas e as pressões econômicas para redução de gastos 

hospitalares houve redução de tempo de hospitalização; consequentemente, etapas dos 

períodos do pós-operatório ocorrem fora das instituições hospitalares (ROSEN et al., 2010).  

As crescentes pressões, incluindo-se as econômicas e jurídicas, têm contribuído para 

exigir do profissional de saúde assistência de alta qualidade para os pacientes. Para tal, o 

desenvolvimento e atualização do conhecimento científico e formação de profissionais que 

aperfeiçoem e construam novos paradigmas na ciência é essencial para a melhoria do cuidado 

humanizado e holístico (ROMANZINI, 2013). 

Neste sentido, seguem-se considerações sobre o processo de recuperação cirúrgica, quer 

quando precoce, esperada ou quando comprometido, apresentados no item seguinte. 
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2.1. Período perioperatório: a recuperação cirúrgica 

 

O período perioperatório envolve o diagnóstico, a decisão pela cirurgia, a recuperação e a 

reabilitação. O período compreende as fases pré-operatória, transoperatória e pós-operatória.  

O período pré-operatório inicia quando o paciente decide por prosseguir com a 

intervenção cirúrgica indicada e termina com a sua transferência para a mesa cirúrgica. 

Quando o paciente já se encontra internado, usualmente, o enfermeiro do centro cirúrgico vai 

até a unidade de internação para aproximar o contato com o paciente e identificar as suas 

condições e necessidades, dado que tal período é propicio para a detecção das necessidades 

físicas e psicológicas do paciente, frente ao procedimento cirúrgico (JORGETTO; 

NORONHA; ARAÚJO, 2005).   

O período pré-operatório para muitos pacientes pode ser caracterizado como período de 

angústia, medo e de ansiedade frente à cirurgia; com relação à PR, soma-se ainda o estigma 

de se tratar de uma cirurgia para tratamento de um câncer. O procedimento cirúrgico em si e a 

anestesia podem desencadear sentimentos e comportamentos peculiares de ajustes, cuja 

finalidade é enfrentar as respostas provocadas pelo evento cirúrgico (MADEIRA et al., 2010). 

Portanto, tais aspectos devem ser considerados na atenção dispensada ao paciente que, 

conforme destacam Sena; Nascimento e Maia, (2013), deve ocorrer de forma planejada, 

individualizada, baseada em evidências científicas, de acordo com o tipo de cirurgia que será 

realizada e a rotina implementada na instituição. 

O período transoperatório é a fase que se inicia no momento da entrada do paciente no 

centro cirúrgico, envolve o ato cirúrgico-anestésico até a saída do paciente da sala de cirurgia 

e o encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésica (JORGETTO; NORONHA; 

ARAÚJO, 2005). 

A fase do pós-operatório está associada ao tempo de internação e recuperação em dias, 

sendo imediato envolvendo as 12 ou 24 horas após o término da cirurgia, mediato que se 

inicia após as primeiras 24 horas estendendo-se por período que pode variar de dois a 10 dias 

e, por fim, o tardio que pode durar até a completa cicatrização das lesões e equilíbrio do 

paciente (MORAES; PENICHE, 2003; SOUSA et al., 2005). 

O pós-operatório é variável, depende do tipo de cirurgia e condições clínicas do paciente; 

compreende o momento em que o paciente sai da sala de operações até o retorno às suas 

atividades diárias (MORAES; PENICHE, 2003; PEREIRA et al., 2015). Neste período, tanto 

o paciente cirúrgico quanto familiares esperam ações dos profissionais de saúde que 

contribuam para o processo de recuperação cirúrgica. Portanto, no pós-operatório, o paciente 
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cirúrgico exige cuidados fundamentados nas necessidades evidentes e/ou potencializadas pelo 

processo anestésico cirúrgico, bem como, nas necessidades inerentes ao indivíduo, 

respeitando seus valores e promovendo interações para melhor condição de manejo do 

processo de recuperação cirúrgica (RAZERA; BRAGA, 2011). 

A cirurgia, pode ser vista como uma experiência estressante, tanto fisiológica quanto 

psicologicamente. A avaliação pré-operatória da idade do paciente, sua condição física, 

comorbidades e estado nutricional é o padrão atual de cuidado neste período como forma de 

prevenir complicações e suas sequelas (GRAHAM; BECERRIL-MARTINEZ, 2014; 

THEUNISSEN et al., 2016). 

Nas cirurgias eletivas é possível preparar o paciente para o procedimento e também 

intervir nos fatores de risco modificáveis como, por exemplo, a condição física. Desta forma, 

os pacientes podem ter benefícios quanto às questões fisiológicas e, indiretamente, reduzir o 

estresse psicológico (GRAHAM; BECERRIL-MARTINEZ, 2014). Theunissen e 

colaboradores (2016) apontam que conhecimento e manejo dos fatores de risco para 

recuperação cirúrgica prejudicada e adequados cuidados perioperatórios são determinantes 

neste período. 

Apesar de a recuperação cirúrgica ser um conceito relevante na área da saúde envolve 

abrangências distintas entre os autores que realizaram análises desse conceito. Alguns autores 

descreveram cinco dimensões de recuperação: sintomas físicos, funções físicas, psicológicas, 

sociais e atividade (ALLVIN et al., 2007; ALLVIN et al., 2011). Já Eduardo (2015) 

compartilha da opinião Aziz et al.(2011) e Grant; John; Patterson (2009), de que a 

recuperação cirúrgica envolve quatro dimensões de recuperação: fisiológica; biológica; 

psicossocial e funcional. Para Romanzini; Carvalho e Galvão (2015), a recuperação cirúrgica 

pode ser representada pelas dimensões Função psicológica, Função fisiológica, Nível de 

energia, Atividades e Tempo.  

Fatores inerentes ao estado de saúde do individuo e do próprio ato cirúrgico, podem 

influenciar na perspectiva de bem-estar e qualidade de vida para a recuperação cirúrgica, 

tendo como parâmetro o alcance de condições superiores ou equivalentes as que os pacientes 

apresentavam no período pré-operatório. Dessa forma, a recuperação pode ser precoce, 

esperada ou estar prejudicada. Estes tipos de recuperação podem ser estimados considerando a 

previsão dos profissionais de saúde e/ou paciente frente às necessidades exigidas no processo 

de recuperação, quer relacionadas às funções fisiológicas, psicológicas, níveis de energia, 

atividades da vida diária e tempo exigido para o restabelecimento ou mesmo ao manejo de 

eventuais falhas no processo de recuperação (ALLVIN et al., 2007; ALLVIN et al., 2011; 
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AARTS et al., 2012; ROMANZINI, 2013; MORTENSEN et al., 2014; NANAVATI; 

PRABHAKAR., 2014; EDUARDO, 2015; ROMANZINI;CARVALHO;GALVÃO, 2015). 

Frente a tais considerações propomos a figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 – Representação do processo que envolve a Recuperação Cirúrgica (Esquema 

construído pelo autor a partir das considerações de Mortensen et al. 2014; Nanavati e 

Prabhakar 2014; Romanzini, Carvalho e Galvão 2015). 
 

Recuperação cirúrgica precoce ou aprimorada após a cirurgia é um caminho multimodal, 

desenvolvido para superar os efeitos deletérios do estresse envolvido no perioperatório, após a 

cirurgia, para redução de complicações perioperatória, da permanência e dos custos 

hospitalares (MELLOUL et al., 2016; MESSENGER et al., 2016; VEZIANT et al., 2016). 

Abordagens de manejo perioperatório, que combinam intervenções baseadas em 

evidências resultando em efeitos sinérgicos, facilitam a recuperação precoce; estas apoiam-se 

na otimização e condicionamento das dimensões que integram o processo cirúrgico, por meio 

de intervenções como: informação pré-operatória, educação e aconselhamento; preparo 
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intestinal pré-operatório; jejum pré-operatório; tratamento pré-operatório com carboidratos; 

medicação pré-anestésica; profilaxia contra tromboembolismo; profilaxia antimicrobiana; 

preparação da pele; protocolo anestésico padronizado; prevenção de náuseas e vômito; 

ressecção laparoscópica de doença benigna; intubação nasogástrica; prevenção de hipotermia 

intraoperatória; gerenciamento de fluido perioperatório; drenagem da cavidade peritoneal; 

cateter transuretral; uso de cateter suprapúbico; uso de goma de mascar; uso de laxantes e 

procinéticos no pós-operatório; analgesia pós-operatória; ingestão oral precoce; suplementos 

nutricionais orais; controle da glicose pós-operatório; mobilização precoce (NYGREN et al., 

2012; SAHOO; GOWDA; KUMAR, 2014). 

Frente ao exposto, apreende-se que quando há uma abordagem multimodal que combina 

intervenções direcionadas ao condicionamento precoce dos domínios que envolvem a 

recuperação cirúrgica (função psicológica; nível de energia; função fisiológica; atividades e 

tempo), o alcance do estado de saúde superior ou equivalente ao pré-operatório pode ser 

abreviado, resultando em recuperação cirúrgica precoce (NYGREN et al., 2012; SAHOO; 

GOWDA; KUMAR, 2014; ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015) (Figura 2). 

A recuperação cirúrgica precoce das funções psicológicas ocorre quando há um 

condicionamento precoce das dimensões cognitivo comportamental e estado emocional 

(AARTS et al., 2012; HOFFMANN; KETTELHACK., 2012; MORTENSEN et al., 2014; 

NANAVATI; PRABHAKAR., 2014; NI et al., 2015). 

A recuperação cirúrgica precoce do nível de energia ocorre quando há otimização das 

reservas de energia suficientes para suprir os recursos pessoais (AARTS et al., 2012; 

HOFFMANN; KETTELHACK., 2012; MORTENSEN et al., 2014; NANAVATI; 

PRABHAKAR., 2014; NI et al., 2015). 

A recuperação cirúrgica precoce das funções fisiológicas envolve o condicionamento ou 

preparação precoce das atividades digestivas; atividades respiratórias; atividades 

cardiovasculares; integridade estrutural e funções urológicas (AARTS et al., 2012; 

HOFFMANN; KETTELHACK., 2012; MORTENSEN et al., 2014; NANAVATI; 

PRABHAKAR., 2014; NI et al., 2015). 

A recuperação cirúrgica precoce das atividades depende do condicionamento ou 

preparação precoce do retorno às atividades diárias (atividade social, atividade funcional e 

atividade de lazer) (AARTS et al., 2012; HOFFMANN; KETTELHACK., 2012; 

MORTENSEN et al., 2014; NANAVATI; PRABHAKAR., 2014; NI et al., 2015). 

Já a recuperação cirúrgica precoce envolve a redução do tempo de recuperação quando há 

condicionamento para abreviar a recuperação de habilidades funcionais e atividades do 
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cotidiano para alcance de estado de saúde superior ou equivalente às do pré-operatório 

(AARTS et al., 2012; HOFFMANN; KETTELHACK., 2012; MORTENSEN et al., 2014; 

NANAVATI; PRABHAKAR., 2014; NI et al., 2015). 

Figura 2 – Diagrama das dimensões que envolvem o processo de recuperação cirúrgica e as 

evidências do processo de recuperação cirúrgica precoce (Esquema elaborado pelo autor, a 

partir das considerações de Aarts et al. 2012, Hoffmann e Kettelhack 2012, Mortensen et al 

2014, Nanavati e Prabhakar 2014, Ni et al. 2015, Romanzini, Carvalho e Galvão 2015). 

 

O outro extremo da recuperação cirúrgica é a recuperação cirúrgica retardada que retrata 

as expressões das dimensões de forma negativa para o indivíduo.  
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O conceito recuperação cirúrgica retardada é tratado na taxonomia II da NANDA-I como 

“extensão do número de dias de pós-operatório necessário para iniciar e executar atividades 

que mantem a vida a saúde e o bem-estar” (HERDMAN; KAMITSURU, 2014, p 403). Tal 

diagnóstico tem sido estudado por diferentes autores e sofrido alterações de alguns de seus 

elementos na edição da taxonomia da NANDA-I 2012-2014 (HERDMAN, 2012, p 507) 

mantidas na NANDA-I 2015-2017 (HERDMAN; KAMITSURU, 2014, p 403). 

Eduardo (2015) apresentou uma proposta para este fenômeno onde organizou as 

características definidoras de acordo com as dimensões Biológicas (perda de apetite, relato de 

dor, fadiga e desconforto), Fisiológica (evidencia de interrupção na cicatrização na área 

cirúrgica), Psicossocial (adia o retorno das atividades de trabalho e emprego, percepção de 

que é necessário mais tempo para a recuperação, incapacidade para retornar as atividades de 

trabalho e emprego) e Funcional (dificuldade para movimentar-se, precisa de ajuda para 

completar o auto cuidado, tempo excessivo necessário para a recuperação). 

Estudo observacional, que buscou comparar a ocorrência do diagnóstico de enfermagem 

Recuperação Cirúrgica Retardada entre a população de adultos e idosos, identificou que as 

características definidoras mais prevalentes do diagnóstico foram: Dificuldade para se 

movimentar; Percepção de que é necessário mais tempo para a recuperação e Precisa de ajuda 

para completar o autocuidado (SANTANA et al., 2014). 

Quanto à análise de conceito de recuperação cirúrgica retardada, estudo apontou 11 

características definidoras: adia o retorno às atividades de trabalho e emprego; dificuldade 

para mobilizar-se; necessita de ajuda para completar o autocuidado; relato que é necessário 

mais tempo para recuperação; deiscência da sutura; hiperemia na ferida operatória; presença 

de secreção na ferida operatória; edema na ferida cirúrgica; desconforto; prolongamento do 

tempo de pós-operatório e perda de apetite (DELPHINO; SANTANA; SOUZA, 2015). 

A recuperação prejudicada ou comprometida foi estudada em uma análise de conceito 

também por Romanzini, Carvalho e Galvão (2015), que reiteraram que a mesma ocorre nos 

cinco domínios, conforme se segue. 

“O comprometimento de função psicológica representa o funcionamento psicossocial 

prejudicado e estado emocional pobre, bem como comprometimento cognitivo-

comportamental, que se manifestam por meio de sinais e sintomas e acarretam interferências 

na vida dos pacientes” (ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015, p 955). 

“Nível de energia (força) reduzido representa a demanda alta frente à reserva de energia 

do paciente, condição que excede os seus recursos pessoais e dificulta a restauração da 



28 

integridade, acarretando necessidade de descanso (dormir) durante o dia para repor as 

energias” (ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015, p 955). 

“Comprometimento das funções fisiológicas engloba os domínios das eliminações 

prejudicadas, complicações cardiovasculares, integridade estrutural prejudicada (complicação 

relacionada com as fases de cicatrização da ferida cirúrgica), complicações respiratórias, 

disfunção digestiva e disfunção sexual” (ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015, p 

955). 

“Capacidade limitada para restabelecer atividades envolve os domínios: das atividades 

diárias (atividade social comprometida, atividade funcional comprometida e atividade de lazer 

comprometida)” (ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015, p 955-956). 

“Extensão do tempo de recuperação representa o prolongamento do tempo para o 

paciente recuperar as habilidades funcionais e atividades do cotidiano realizadas no período 

pré-operatório, devido ao desenvolvimento de complicações e a percepção do paciente de que 

necessita de tempo maior para recuperação, acarretando aumento do tempo de hospitalização 

e, consequentemente, postergando a alta do paciente após o procedimento cirúrgico” 

(ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015, p 956). 

Portanto, quando ocorre falha de recuperação de um ou mais dos domínios descritos que 

se inter-relacionam, o processo de recuperação cirúrgica fica comprometido, envolvendo as 

funções fisiológicas e psicológicas, desencadeando demanda alta frente à reserva de energia 

do paciente que limita a capacidade de restabelecer e executar atividades da vida diária, 

estendendo o tempo para o alcance de estado de saúde superior ou equivalente ao do pré-

operatório (ROMANZINI, 2013; ROMANZINI; CARVALHO; GALVÃO, 2015). 

Os aspectos supracitados permitiram esquematizar um diagrama dos elementos 

envolvidos no retardo da recuperação cirúrgica (Figura 3). 
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Figura 3 – Diagrama das dimensões que envolvem o processo de recuperação cirúrgica 

prejudicado (Esquema modificado de Romanzini, Carvalho e Galvão 2015). 

 

A experiência anterior do paciente em relação aos fatores relacionados ao procedimento 

cirúrgico (tipo de cirurgia e anestesia), fisiológicos (comorbidade, obesidade, hiperglicemia), 

psicológicos (expectativas de resultados negativos, ansiedade) e ambientais (maior tempo de 

permanência na UTI, tabagismo) pode influenciar negativamente o processo de recuperação 

cirúrgica (APPOLONI et al., 2013; ROMANZINI, CARVALHO; GALVÃO, 2015).  

Compreender a recuperação cirúrgica considerando a sua complexidade, permite adotar 

abordagem que valoriza as múltiplas facetas das experiências (biológicas, psicológicas e 

sociais) que os pacientes cirúrgicos vivenciaram antes e os seus efeitos no processo de 

recuperação cirúrgica.  
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Os resultados de uma doença e/ou procedimento cirúrgico não são diretamente 

influenciados apenas pelo próprio problema de saúde, mas sofrem a influência da percepção 

que o indivíduo tem sobre a sua doença e das suas habilidades e recursos para lidar com o 

problema (KNOWLES; COOK; TRIBBICK, 2013).  

Os aspectos emocionais, fundamentais para a adaptação às atividades da vida cotidiana, 

têm antecedentes distintos e efeitos específicos sobre cada pessoa. Dentre os processos que 

envolvem a cognição, motivação e emoção, o de enfrentamento tem importância de destaque; 

retrata os esforços do paciente para gerir as demandas adaptativas e as emoções (LAZARUS, 

2006; WACHHOLTZ; PEARCE; KOENIG, 2007). 

Pode se exemplificar, na recuperação cirúrgica, a ação dos estressores dor, perda de 

função e dependência, preocupações financeiras e incerteza sobre o futuro (KATTER; 

GREENGLASS, 2013), assim como dos sistemas de crenças e valores do individuo. 

Pacientes submetidos à prostatectomia, com crenças de que o câncer é incoerente com o 

seu papel de gênero ou senso de masculinidade, podem apresentar processo de recuperação 

comprometido a longo prazo. Assim, ameaça à masculinidade relacionada ao câncer de 

próstata parece moldar respostas de enfrentamento e afetar negativamente a auto eficácia e a 

regulação das emoções masculinas. Portanto, o conhecimento das estratégias de 

enfrentamento adotadas pelos pacientes é tido como fundamental para adequar o cuidado às 

necessidades individuais dos pacientes, pois, uma vez que o enfrentamento é ajustado 

adequadamente à determinada situação, como evidência da adaptação, ou ajustamento, o 

paciente encontra o bem-estar, o funcionamento social, e a saúde somática (PALESE et al., 

2012). 

Frente aos acontecimentos de vida, muitas vezes avaliados como eventos perturbadores, 

tal como o processo cirúrgico, o organismo pode reagir de forma a gerir esses acontecimentos 

e a ajustar-se aos mesmos. Neste cenário, o suporte social pode ser visto como mecanismo de 

enfrentamento e proteção do problema, dado que tem um efeito positivo sobre a vida humana 

nos momentos difíceis, como na ansiedade associada à cirurgia (YILMAZ et al., 2012). 

O suporte social inclui a quantidade de laços sociais e a qualidade das relações. Um baixo 

suporte social ao paciente submetido à cirurgia está associado a emoções negativas, e 

morbidade psicológica (ansiedade e depressão); em contrapartida, um suporte social que 

funcione bem pode aumentar a sensação de auto-eficácia e controle de um indivíduo, 

resultando em um maior engajamento em atividades de recuperação, bem-estar, melhor saúde 

e ajuste para fatores de estresse (SCHOLZ et al., 2008; MEHNERT et al., 2010). 
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O suporte social ajuda os pacientes a se concentrarem nos aspectos positivos e benefícios 

potenciais de uma situação difícil; portanto, está ligado ao otimismo. Assim, os pacientes com 

níveis mais altos de otimismo tendem a ter um maior suporte social durante experiências 

estressantes, o que pode resultar em diminuição de sintomas de ansiedade e depressão. 

Entretanto, os pacientes com um baixo nível de otimismo e um alto nível de pessimismo 

tendem a apresentar níveis mais elevados de morbidade psicológica (ZENGER et al., 2010; 

APPLEBAUM et al., 2013). 

Em um estudo, o alto nível de morbidade psicológica (ansiedade e depressão) foi 

associado à disfunção sexual e aumento de sintomas depressivos, em um ano após a 

prostatectomia (PUNNEN et al., 2013; TAVLARIDES et al., 2013). Uma revisão sistemática 

apontou que indivíduos com ansiedade e/ou depressão moderada a severa no processo de 

recuperação cirúrgica podem apresentar comprometimento sobre o desempenho de 

comportamentos de autogestão (FREDERICKS; LAPUM; LO, 2012).   

A partir do momento do diagnóstico, os pacientes com câncer por vezes recebem muitas 

informações novas e desconhecidas sobre a sua doença e, neste caso, o tratamento pode se 

configurar em fase estressante e cheia de turbulência emocional. Tal experiência pode 

envolver incertezas, onde o paciente vivencia um processo de transição que afeta aspectos de 

sua vida física, psicológica, social e espiritual. Dessa forma, a falta de informação sobre o 

câncer pode desencadear um mecanismo de fatalismo em torno da doença, o que pode ser 

resultado de uma percepção exacerbada da doença (YUSUF et al., 2013). 

A experiência de ser diagnosticado com câncer e o seu posterior tratamento em geral 

afetam pacientes e familiares; a literatura aponta efeitos do tratamento sobre os aspectos 

pessoais do funcionamento do corpo, tais como potência sexual, continência urinária e 

intestinal e seu impacto na satisfação conjugal (COUPER et al., 2009). Segundo Bessaoud et 

al. (2016), 48,8% dos paciente de seu estudo ainda apresentavam incontinência urinária e 

82,8% disfunção sexual ao final de dois anos de pos-operatório. O tempo para se obter 

melhora da incontinência urinária ou da disfunção erétil após a prostatectomia não é 

totalmente compreendido (LEE et al., 2015).  

Dada as relações dos aspectos físicos aos emocionais, achados de estudos apontam que os 

distúrbios supracitados decorrentes da prostatectomia como a disfunção erétil foram 

associados à alterações na comunicação entre os parceiros, levando a isolamento e 

consequente prejuízo na adaptação à situação e ajustamento conjugal (SOLOWAY et al., 

2005; BADR; TAYLOR, 2009). 
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Para Chambers et al. (2013), a presença de necessidades psicológicas não satisfeitas em 

54% dos homens após um ano da cirurgia é uma ameaça ao bem-estar psicológico. Sabe-se 

que o aumento da capacidade de um indivíduo se recuperar de frustrações exerce efeito 

positivo sobre o bem-estar subjetivo; portanto, pacientes mais otimistas têm sido mais 

propensos a ser capazes de se recuperarem de situações estressantes e possuem bem-estar 

subjetivo maior (CHAMBERS et al., 2013; HE et al., 2013; MCDONOUGH; SABISTON; 

WROSCH, 2014). 

Frente ao modelo biopsicossocial, o bem-estar é a avaliação cognitiva e experiência 

emocional global de qualidade de vida. Desta forma, os efeitos do tratamento do câncer de 

próstata podem levar a deficiência de longo prazo quanto à qualidade de vida relacionada à 

saúde (LEE et al., 2001; CHAMBERS et al., 2013; WAGNER et al., 2016). A retomada da 

condição existente no pré-operatório é um forte indicativo de recuperação cirúrgica que, 

consequentemente, parece expressar pela melhora do bem-estar (LEE et al., 2001; 

CHAMBERS et al., 2013; MCDONOUGH; SABISTON; WROSCH, 2014) e qualidade de 

vida (EDUARDO, 2015; WAGNER et al., 2016). 

A passagem do atendimento hospitalar para o cuidado domiciliar após a alta do paciente 

tem ocorrido com transferência de parte das responsabilidades do processo de recuperação 

cirúrgica para pacientes e familiares; assim, é salutar que pacientes e profissionais de saúde 

conheçam o que constitui ou não faixa normal no processo de recuperação cirúrgica, para 

subsidiar a identificação e prevenção de complicações após procedimento cirúrgico específico 

(BERG; ARESTEDT; KJELLGREN, 2013). 

Os avanços tecnológicos no campo da cirurgia contribuem para transformações que 

causam impactos tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Os 

profissionais necessitam aprofundar conhecimentos com relação à segurança e confiabilidade 

de diferentes procedimentos cirúrgicos. Para tanto, a otimização dos resultados cirúrgicos 

requer a aplicação de cuidados fundamentados em evidências científicas (LEBEAU et al., 

2011). 

O tratamento cirúrgico resulta em reações físicas e emocionais que podem vir a exigir 

mudanças na vida cotidiana familiar e nas relações interpessoais. A atuação do enfermeiro, 

junto à equipe multidisciplinar, no planejamento da assistência ao paciente cirúrgico e família, 

é fundamental, pois as intervenções de enfermagem podem influenciar positivamente na 

adesão ao tratamento e recuperação do paciente (MATA et al., 2012; PEREIRA; 

FIGUEIREDO; FINCHAM, 2012). 
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É sabido que a qualidade dos serviços de enfermagem fornecidos influencia diretamente 

os resultados alcançados pelos pacientes. Entretanto, enfermeiros, assim como outros 

profissionais da saúde, muitas vezes, não inserem os achados de pesquisas atuais em suas 

práticas. A falta de incorporação das melhores evidências científicas na prática contribui para 

que cerca de 30% a 40% dos pacientes não recebam os cuidados com maior qualidade atuais, 

sendo que, ainda, cerca de 20% a 25% podem receber cuidados potencialmente prejudiciais 

(THOMPSON et al., 2007). 

Para a determinação de resultados esperados e seleção de intervenções de enfermagem 

fundamentadas nos princípios da prática baseada em evidência são necessários o avanço 

conceitual e o rigor metodológico das pesquisas. Para tanto, os enfermeiros devem ser capazes 

de descrever os fenômenos de forma mensurável ou pelo menos compreensível, pois se um 

problema de saúde é claramente delineado, estudos podem ter como foco a história natural 

(descrição do curso da doença/problema, ou prognóstico), gerenciamento terapêutico 

(intervenções) e nos resultados decorrentes do problema (GRIMES; SCHULZ, 2002; 

WALKER; AVANT, 2005; THOMPSON et al., 2007).  

Frente ao exposto, a identificação dos resultados/indicadores clínicos e psicológicos de 

pacientes submetidos à prostatectomia radical pode contribuir para a compreensão deste 

complexo processo de recuperação cirúrgica, com vistas à melhoria da assistência de 

enfermagem para essa clientela. 
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3. OBJETIVOS  
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3.1 Objetivo geral  

 

 Caracterizar, em sujeitos submetidos à prostatectomia radical, as variáveis 

sociodemográficas, condições intraoperatórias, clínicas e psicológicas e identificar 

aquelas que são preditoras para Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida nos diferentes 

períodos estudados da recuperação cirúrgica. 

Para alcance de o objetivo buscar-se à caracterizar: 

- as variáveis Sociodemográficas dos participantes (idade; escolaridade; número de filhos; 

cor/raça; procedência; situação profissional; estado civil) no início do estudo. 

- as variáveis Tempo de Cirurgia, Escore ASA, Tempo de Anestesia, Tipo de Anestesia, Uso 

de Transfusão e Tipo de Cirurgia no período intraoperatório. 

- as variáveis Tempo de Cateter Uretral, Aspecto da Incisão e Complicações, no período de 

trinta dias após a cirurgia 

- as variáveis Dor, Enfrentamento, Morbidade Psicológica, Satisfação com o Suporte Social, 

Satisfação Conjugal, Orientação de Vida, Bem-estar Subjetivo e a Qualidade de Vida de 

participantes com câncer de próstata submetidos à prostatectomia radical nos períodos de 0, 

30, 90, 180 e 360 dias. 

 

3.2 Hipótese 

 

 Espera-se que as variáveis sociodemográficas, condições intraoperatórias, variáveis 

psicológicas e clínicas sejam preditoras de Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida. 
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4. MÉTODO 
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4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional descritivo longitudinal, composto por participantes 

submetidos à prostatectomia radical. Neste tipo de estudo o pesquisador não interfere; 

simplesmente observa o participante, as características da doença ou transtorno e sua 

evolução, sem intervir ou modificar qualquer aspecto. É um tipo de seguimento empregado 

para estudar um processo ao longo do tempo e investigar mudanças, que refletem sequência 

de fatos (HOCHMAN et al., 2005). 

 

4.2 População 

 

A população alvo deste estudo foi constituída por sujeitos adultos ≥ 18 anos, 

diagnosticados com câncer de próstata localizado, estádio clínico (T1-T3), conforme 

classificação TNM (Tumor - Nódulo - Metástase) (HEIDENREICH et al., 2011), que foram 

tratados com prostatectomia radical aberta ou laparoscópica.  

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo: (1) participantes portadores de câncer de próstata (T1-T3), 

selecionados para o tratamento cirúrgico (PR) pela equipe da Divisão de Clínica Urológica do 

HCFMRP/USP; (2) participantes sem sinais clínicos de metástases distantes (cintilografia 

óssea negativa quando PSA>15ng/ml); (3) participantes com idade ≥ 18 anos; (4) 

participantes clinicamente aptos à realização da PR, sem antecedentes de outras doenças 

neoplásicas; (5) aqueles que referiram ser capaz de ler e escrever em português.  

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

Foram estabelecidos os seguintes critérios: (1) participantes com antecedentes de cirurgia 

prévia na bexiga ou próstata; (2) participantes diagnosticados com doenças neurológicas com 

provável repercussão sobre o controle urinário (como por exemplo; doença de Parkinson, 

doença psiquiátrica, Alzheimer, e patologias da medula espinhal); e (3) participantes 

submetidos à quimioterapia ou radioterapia prévia. 
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4.5 Local do estudo  

 

A pesquisa foi realizada na divisão de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP (HCFMRP/USP), uma instituição hospitalar de referência 

quaternária, que possui infraestrutura com 1.097 leitos e 300 consultórios que subsidiam a 

realização de 700 mil consultas, 44 mil internações e aproximadamente 40 mil cirurgias por 

ano; destas, cerca de 160 são de prostatectomia radical (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2011). 

 

4.6 Tamanho amostral 

 

O tamanho amostral foi definido por conveniência. Os participantes eram convidados 

para a pesquisa após a indicação cirúrgica; assim os participantes foram recrutados e seus 

dados coletados respeitando-se a dinâmica de atendimento do ambulatório da Divisão de 

Clínica Urológica do HCFMRP/USP e a disponibilidade do autor para a coleta das 

informações. 

O tamanho amostral foi de 120 participantes submetidos à prostatectomia radical. 

 

4.7 Constituição do grupo  

 

Todos os participantes convidados pelo pesquisador a participar da pesquisa foram 

diagnosticados com câncer de próstata clinicamente localizado (estádio clínico T1 – T3) no 

período de 19/08/2014 a 15/12/2015, considerados elegíveis para tratamento cirúrgico por 

meio de prostatectomia radical, pela equipe da Divisão de Clínica Urológica do 

HCFMRP/USP. Tal abordagem foi no seguimento ambulatorial, no pré-operatório, ou após a 

admissão do participante na sala de recepção do centro cirúrgicos sem que ocorresse qualquer 

prejuízo ao tratamento hospitalar do participante.  

Após aceitar participar da pesquisa, assinando as duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o participante foi entrevistado, com objetivo de avaliar os 

critérios de inclusão e exclusão delimitados para esta pesquisa. Nesta entrevista, o 

pesquisador observou a capacidade do participante de compreensão e de responder os itens 

dos instrumentos; para tal, observou a orientação tempo-espaço do participante (por meio de 

questões como: Qual a data atual? Qual o motivo da internação? Qual a data e período de 
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agendamento da cirurgia?) e apresentou os instrumentos para a autoanálise do participante 

sobre a capacidade de resposta aos itens apresentados. Portanto, aqueles que contemplaram os 

critérios de seleção foram inseridos na pesquisa de forma consecutiva e acompanhados por 

período de até 12 meses pelo pesquisador. Tal período foi selecionado com base na literatura, 

que aponta maior incidência de complicações aos participantes cirúrgicos neste período 

(PETERS et al. 2010). 

 

4.8 Procedimento de coleta de dados 

 

Os participantes foram submetidos à avaliação sem interferência no tratamento ou no 

desenvolvimento de qualquer procedimento. A primeira avaliação (T0) foi realizada no 

ambulatório ou na enfermaria, para identificação da condição de base do participante, a qual 

foi utilizada como referência para a avaliação do processo de recuperação cirúrgica, que 

constou na coleta de dados nos períodos de 30, 90, 180 e 360 dias (T1, T2, T3 e T4,  

respectivamente).  

Todos os participantes que referiram ser capaz de ler e escrever em português e 

mencionaram compreensão dos itens dos instrumentos a serem preenchidos na coleta de 

dados participaram da pesquisa. Entretanto, ressalta-se que os instrumentos aplicados nos 

diferentes momentos de coleta de dados foram preenchidos mediantes a leitura das instruções 

e itens pelo pesquisador. Tal estratégia de coleta foi adotada com o objetivo de proporcionar 

uniformidade na coleta de dados, uma vez que a maioria dos entrevistados estava acima dos 

60 anos e apresentava média de 5,13 anos de escolaridade e alguns poderiam, frente ao 

número de instrumentos, apresentar dificuldade na leitura por questões físicas ou por cansaço. 

A coleta de dados ocorreu conforme a visita do participante à instituição de saúde. O 

pesquisador fazia o agendamento da busca do participante por meio do sistema informatizado 

e o confirmava no dia da visita a instituição, por busca manual do prontuário do participante 

no setor de atendimento. Tais participantes eram entrevistados conforme a disponibilidade e 

ordem de atendimento médico. 

Para a realização deste estudo utilizou-se diversos instrumentos de coleta de dados. 

Destes, três foram construídos e validados previamente quanto à face e conteúdo por três 

enfermeiros; são eles: 
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4.8.1 Instrumento de caracterização dos participantes 

 

Este instrumento foi desenvolvido com o objetivo de permitir a coleta de informações 

incluindo os seguintes dados demográficos, socioeconômicos e clínicos do participante: idade, 

raça/cor, estado civil, número de filhos, procedência, escolaridade e situação profissional 

atual. 

 

4.8.2 Instrumento para avaliação clínica no intraoperatório  

 

No período intraoperatório os dados foram coletados por instrumento contendo os 

seguintes dados cirúrgicos do participante registrados no prontuário pela equipe cirúrgica: 

data da cirurgia, tipo de cirurgia de próstata realizada, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, 

tempo de anestesia, sangramento, transfusão e escore ASA. De acordo com Schwartzman et 

al. (2011), a American Society of Anesthesiologists (ASA) classifica o estado físico do 

paciente em: ASA I Paciente saudável; ASA II Paciente com doença sistêmica leve; ASA III 

Paciente com doença sistêmica grave; ASA IV Paciente com doença sistêmica grave que é 

uma ameaça constante à vida; ASA V Paciente moribundo que não se espera que sobreviva 

sem a cirurgia; ASA VI Paciente com morte cerebral cujos órgãos serão removidos para fins 

de doação. 

 

4.8.3 Instrumento para avaliação clínica no pós-operatório 

 

O instrumento para a avaliação clínica neste período foi composto das seguintes 

variáveis: identificação do participante, dia de pós-operatório, tempo de permanência do 

cateter uretral e complicações no pós-operatório precoce (até 30 dias). Para avaliação da 

ferida cirúrgica foram considerados: aspecto da incisão cirúrgica, presença de exsudato, 

presença de deiscência, temperatura maior que 37,5ºC, e infecção no sítio cirúrgico 

diagnosticada pela equipe de saúde. 

Ainda, foram empregados outros oito instrumentos disponíveis na literatura. São eles: (1) 

Inventário de Estratégias de Enfrentamento (Ways of Coping); (2) Escala Analógica Visual de 

Dor; (3) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS); (4) Escala de Satisfação 

Conjugal; (5) Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS); (6) Teste de Orientação da 

Vida (LOT-R); (7) Escala de Bem-Estar Subjetivo e (8) Expanded Prostate Cancer Index 

(EPIC) para avaliar o impacto do tratamento na qualidade de vida do participante. 



41 

Para os instrumentos multidimensionais, calculou-se o alfa de Crombach, considerando-

se os 120 participantes que fizeram parte da coleta de dados no período pré-operatório (T0).  

 

4.8.4 Escala Visual Analógica de Dor 

 

A dor tem sido defina como uma complexa experiência que combina componentes 

biológicos, psicológicos, cognitivos e ambientais. Uma dor não tratada adequadamente pode 

aumentar os custos com cuidados de saúde com visitas clínicas e de emergência não 

planejadas, perda de renda e a redução da produtividade no trabalho (TURK; WILSON, 

2010). 

Normalmente, a dor decorrente do processo cirúrgico tende a diminui ao longo dos 

primeiros dias após a cirurgia, entretanto, para aqueles pacientes que a dor persiste, pode-se 

tornar crônica. Toda a dor crônica já foi aguda, entretanto, nem toda dor aguda se torna 

crônica (dor patológica que persiste por mais de dois meses após a cirurgia). Modelos teóricos 

apontam que a dor que persiste após a cicatrização da ferida cirúrgica pode ser resultante de 

nocicepção somática; por consequência da inflamação em curso (por exemplo a infecção, 

hematoma), manifestação da dor neuropática de uma lesão cirúrgica dos nervos periféricos 

(por exemplo, síndrome dolorosa complexa regional, neuralgias) ou da nocicepção visceral 

(SHIPTON, 2011). 

Portanto, para avaliar a dor dos participantes do presente estudo selecionou-se a Escala 

Visual Analógica de Dor (EVA) (WEBSTER et al., 2011), uma escala unidimensional 

utilizada para avaliar a intensidade da dor. Tal escala é composta por uma linha horizontal de 

0-10 centímetros, sendo que em uma extremidade da linha se qualifica como “nenhuma dor” e 

na outra a “pior dor imaginável”, já na parte mediana da escala considera-se uma dor 

moderada. A EVA é de autopreenchimento, assim é solicitado ao participante que avalie e 

marque a dor presente no momento da avaliação (WEBSTER et al., 2011; MARTINEZ; 

GRASSI; MARQUES, 2011). Quanto à análise da escala EVA, apresentou-se as porcentagens 

de acordo com as categorias da escala e a média do escore total conforme utilizado na 

literatura (TOSTES et al., 2008; KIM; OH, 2014).  

 

4.8.5 Inventário de Estratégias de Enfrentamento (Ways of Coping) 

 

O enfrentamento tem sido conceituado como sendo uma característica que se refere às 

propriedades estáveis de uma pessoa, ou como um processo de gerenciamento de demandas 
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(internas ou externas que mudam conforme as circunstâncias) que são percebidas como 

tributos ou excedente de recursos do indivíduo. Tal processo envolve pelo menos dois 

estágios de análise: o primeiro refere-se à percepção do individuo ao evento a ser enfrentado 

como algo que gera preocupações; já no segundo estágio, o indivíduo se questiona sobre o 

que pode ser feito para enfrentar o evento. Assim, os modos de enfrentamento podem ser 

vistos por meio de duas categorias: enfrentamento focado no problema e o enfrentamento 

focado nas emoções (FOLKMAN; LAZARUS, 1985; ANDERSSON; WILLEBRAND, 

2003). Entretanto, é desejável abandonar a ideia de que o enfrentamento centrado no 

problema e o enfrentamento focado na emoção são tipos independentes de enfrentamento. 

Pois, na maioria das situações de estresse, as estratégias de enfrentamento se complementam, 

combinando partes que compõem o processo de enfrentamento total (LAZARUS, 2006).  

O enfrentamento focado na emoção pode favorecer o enfrentamento focado no 

problema. Por exemplo, o distanciamento de um conflito, pode associar-se ao objetivo focado 

no emocional para se acalmar e ao mesmo tempo, o objetivo de focar no problema está 

associado ao fato de obter tempo para gerar soluções alternativas para o conflito. Durante 

período de estresse ambas as estratégias de enfrentamento podem ser utilizadas, dependendo 

dos tipos de estressores envolvidos (COMPAS, 1987; ANTONIAZZI; DELL‟AGLIO; 

BANDEIRA, 2000; COMPAS et al., 2001). 

Pacientes que usaram estratégia de enfrentamento de esquiva apresentaram 

ajustamento psicológico e físico negativo; entretanto, as abordagens ativas para enfrentamento 

do câncer de próstata são benéficas psicologicamente e fisicamente e estão associadas 

positivamente com retorno às atividades habituais anteriores ao evento estressor (HOYT et 

al., 2014; ROESCH et al., 2005). 

Dessa forma, o Inventário de Estratégias de Enfrentamento foi o instrumento 

selecionado para mensurar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes frente ao 

estresse cirúrgico. Desenvolvido por Folkman e Lazarus (1985); foi adaptado para língua 

portuguesa por Savóia, Santana e Mejias (1996). Tal instrumento contem 66 itens compondo 

oito fatores, que são respondidos em uma escala do tipo Likert, com quatro possibilidades de 

respostas (0) não usei essa estratégia; 1) usei um pouco; 2) usei bastante; 3) usei em grande 

quantidade). 

Conforme estudo de validação, realizado por Savóia, Santana e Mejias (1996) para a 

cultura brasileira, a análise fatorial identificou oito fatores que correspondem às escalas de 

estratégias de enfrentamento original (com explicação de 70,8% da variância total), 

demonstrando que grande parte dos itens encontrados em cada fator tem carga fatorial 
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semelhantes aos obtidos no estudo de Folkman e Lazarus (1985). Diante disto, optou-se por 

trabalhar com todos os itens da escala, a exemplo de outros estudos (RODRIGUES; 

CHAVES, 2008; KRISTENSEN; SCHAEFER; BUSNELLO, 2010; NUNES; ABRAHÃO, 

2016; POMPEO et al., 2016). Assim, foram respeitados os oito fatores classificatórios 

inicialmente propostos por Folkman e Lazarus (1985), a partir da reorganização dos itens 

proposta por Savóia, Santana e Mejias (1996), a exemplo de outros estudos (KRISTENSEN; 

SCHAEFER; BUSNELLO, 2010; NUNES; ABRAHÃO, 2016). 

Os modos de enfrentamento avaliado por Savóia, Santana e Mejias (1996) observam 

os seguintes fatores: confronto (itens 7, 17, 28, 34, 40, 47) afastamento (6, 10, 13, 16, 21, 41, 

44) autocontrole (14, 15, 35, 43, 54) suporte social (8, 18, 22, 31, 42, 45) aceitação de 

responsabilidade (9, 25, 29, 48, 51, 52, 62) fuga/esquiva (58,59), resoluções de problemas 

(01, 26, 46, 49) e reavaliação positiva (20, 23, 30, 36, 38, 39, 56, 60, 63) (SAVÓIA; 

SANTANA; MEJIAS, 1996). 

Segundo Folkman e Lazarus (1980), os modos de enfrentamento podem ser 

classificados em duas categorias: focada no problema e focada na emoção. A categoria focada 

no problema “inclui itens que descrevem os esforços de solução de problemas cognitivos e 

estratégias comportamentais para a alteração ou manejo do problema” (FOLKMAN; 

LAZARUS, 1980, p. 224). A categoria focada na emoção “inclui itens que descrevem os 

esforços cognitivos e comportamentais direcionados para reduzir ou manejar estresse 

emocional” (FOLKMAN; LAZARUS, 1980, p. 225). 

Na presente pesquisa, os modos de enfrentamento também foram avaliados nas duas 

categorias citadas: enfrentamento focado em problemas e enfrentamento focado em emoções. 

O enfrentamento focado no problema é uma combinação dos itens de quatro fatores: 

confronto, busca de suporte social, resolução de problemas e reavaliação positiva. Já o 

enfrentamento focado nas emoções é uma combinação dos itens de três fatores: afastamento, 

aceitação de responsabilidade e fuga/esquiva. O fator autocontrole é considerado 

independente, uma vez que pontua igualmente em ambas as categorias (DUNKEL-

SCHETTER; FOLKMAN; LAZARUS, 1987; CORMIER-DAIGLE; STEWART, 1997). As 

pontuações mais elevadas de enfrentamento indicam uma maior capacidade de enfrentamento 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1984; LEV et al., 2004). Tais categorias (enfrentamento focado no 

problema e enfrentamento focado nas emoções) foram compostas pelos itens validados por 

Savóia, Santana e Mejias (1996), para a cultura brasileira.  

Quanto à análise dos itens do Inventário de Estratégias de enfrentamento, alguns 

estudos trabalham com a somatória em cada fator (RODRIGUES; CHAVES, 2008; NUNES; 
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ABRAHÃO, 2016), outros estudos trabalham com a média dos escores de acordo com o 

número de itens de cada fator (KRISTENSEN; SCHAEFER; BUSNELLO, 2010; POMPEO 

et al., 2016). 

Nesta pesquisa, para a avaliação das estratégias de enfrentamento considerou-se o 

número total de itens da escala, portanto o escore total; a média dos itens dos escores que 

compõem os respectivos fatores; bem como, a média dos itens que compõem as categorias 

focada na emoção e focada no problema. 

Foram obtidas as médias dos escores e respectivos desvios-padrão, conforme Tabela 1. 

Os escores médios foram calculados de acordo com o número de itens em cada fator, 

possibilitando assim a identificação dos modos de enfrentamento mais utilizados pelos 

participantes (KRISTENSEN; SCHAEFER; BUSNELLO, 2010; POMPEO et al., 2016). 

 

4.8.5.1 Fidedignidade do Inventário de Estratégias de Enfrentamento (Ways of Coping) 

apresentadas no estudo. 

 

A categoria de enfrentamento Focado no Problema apresentou alfa de Crombach de 0,87 

e a categoria de enfrentamento Focado nas Emoções apresentou alfa de Crombach de 0,85 

(Tabela 1), considerando os dados obtidos em T0.  

Tabela 1 - Coeficiente de consistência interna de Cronbach do Inventário de Estratégias de 

Enfrentamento (Ways of Coping). Ribeirão Preto (2016). 

 

 

 

 

 

Frente ao resultado, para o conjunto dos fatores, o instrumento foi considerado adequado 

para seu uso no estudo. 

 

4.8.6 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

 

Depressão é um conceito que pode englobar diferentes interpretações. Assim, a 

depressão vista como diagnóstico de doença na área da saúde faz-se uma demarcação com 

base em patologia, ao ampliar o conceito depressão, pode ser visto com base no significado 

Instrumento  
Número de 

Itens 

Média dos 

escores (DP) 

Consistência Interna 

(Alfa) 

Enfrentamento Focado no 

Problema 
25 1,61 (0,57) 0,87 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 
16 1,20 (0,68) 0,85 
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clínico (ou seja, um benefício potencial da intervenção clínica) (NG; CRAWFORD; CHUR-

HANSEN, 2014, p 1228). 

Já a ansiedade é definida como uma “sensação anormal e avassaladora de apreensão e 

medo, muitas vezes marcada por sinais fisiológicos (como sudorese, tensão e aumento de 

pulso), pela dúvida sobre a realidade e a natureza da ameaça, e por incertezas sobre a 

capacidade de lidar com o evento ameaçador”. Ainda, “pode ser definida como sensação 

desagradável vaga de desconforto ou temor acompanhado por uma resposta autonômica (a 

fonte muitas vezes inespecífica ou desconhecida para o indivíduo); um sentimento de 

apreensão causado pela antecipação de perigo, o que permite ao indivíduo tomar medidas para 

lidar com a ameaça” (GIBSON, 2014, p 272). 

A ansiedade e depressão são desordens que frequentemente ocorrem juntos, entretanto, 

a ansiedade precede a depressão em aproximadamente 70%. Quando manifestadas juntas 

associa-se a maiores sofrimentos crônicos, riscos de recaída e funcionamento psicossociais 

mais comprometidos quando comparado com indivíduos que apresentam tais distúrbios de 

forma independente (WONG et al., 2014). 

Pacientes que se submeteram a cirurgia para câncer de próstata localizado podem 

experimentar níveis significantes de medo e ansiedade. Níveis moderados ou elevados de 

depressão ou ansiedade em pacientes com câncer de próstata localizado estão associados com 

resultados sexuais, enquanto que sofrimento elevado se associa a resultados urinários 

(PUNNEN et al., 2013). 

Para avaliar a ansiedade e depressão Zigmond e Snaith (1983) elaboraram a HADS 

com objetivo de manter os itens com base apenas nos sintomas psíquicos da neurose; e para 

definir com cuidado e distinguir os conceitos de ansiedade e depressão. Isto, a fim de avaliar 

os transtornos mais relacionados a sintomas psicológicos dos pacientes, em vez de sintomas 

físicos. O instrumento desenvolvido por Zigmond e Snaith foi validado para a população 

brasileira por Botega et al. (1995), apresentando um alfa de Cronbach de 84 para a subescala 

de ansiedade e de 83 para a depressão. A escala contém 14 questões do tipo múltipla escolha é 

composta de duas subescalas: ansiedade (HADS-A) e depressão (HADS-D), com sete itens 

em cada subescala. Cada item tem uma pontuação que varia de zero a três, sendo que a 

pontuação total em cada subescala varia de zero a 21. Resultados entre 0 e 7 são considerados 

normais, de 8 a 10 sugerem a possibilidade de perturbação e superiores a 11 indicam provável 

perturbação. Assim, um escore de 8 é considerado o ponto de corte entre a presença ou 

ausência de sintomatologia (ZIGMOND; SNAITH, 1983; BOTEGA et al.,1995). O escore 

total da escala HADS pode ser utilizado para medir nível de distress, tal escala tem um 
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intervalo de pontuação teórica que varia entre zero e 42, com ponto de corte ≥15 indicando 

distress psicológico (KOHLER et al., 2014). O distress psicológico (traduzido para esta 

pesquisa como morbidade psicológica) é definido pela literatura como uma “experiência 

emocional desagradável multifatorial de natureza psicológica (cognitiva, comportamental, 

emocional), social e/ou espiritual que pode interferir na capacidade de lidar efetivamente com 

o câncer, seus sintomas físicos e tratamento” (UGALDE et al., 2016).  

Para análise dos dados da escala no presente estudo, os escores de ansiedade e de 

depressão foram apresentados por médias da somatória dos escores, desvio padrão e 

porcentagens conforme utilizado na literatura (SANTOS et al., 2012; MATA et al., 2015).  

 

4.8.6.1 Fidedignidade da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

apresentadas no estudo 

 

O coeficiente de fidelidade para a escala HADS obteve escore total de Cronbach de 0,71 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Coeficiente de consistência interna de Cronbach da escala de ansiedade e 

depressão (HADS). Ribeirão Preto (2016). 

 

Instrumento  Número de Itens 
Média dos escores 

(DP) 
Consistência Interna 

(Alfa) 
HADS Total 14 10,18 (5,72) 0,71 

 

Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,71) o instrumento foi 

considerado adequado para seu uso no estudo. 

 

4.8.7 Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) 

 

“O suporte social pode ser definido como a existência ou disponibilidade de pessoas 

em quem se pode confiar que nos valorizam gostam de nós e demonstram preocupação e afeto 

conosco” (RIBEIRO, 1999, p 574). Tal conceito é composto de comunicação interpessoal, 

interação, amor, compreensão, carinho, preocupação, afeição, companheirismo, ajuda 

financeira, respeito e aceitação (RIBEIRO, 1999; KOOSHIAR et al., 2012). A falta de suporte 

social positivo e interações prejudiciais acompanhados pela ameaça de câncer são apontados 

como preditores de sofrimento psicológico causando efeito adverso sobre bem-estar 
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emocional. Portanto, um baixo suporte social pré-cirurgia está associado com menor 

qualidade de vida após a cirurgia (MEHNERT et al., 2010). 

A escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) proposta por Ribeiro (1999) é 

constituída por 15 afirmações relativas à percepção de suporte e apoio que os respondentes 

recebem dos amigos, família e comunidade que encontram-se distribuídas em quatro fatores 

(neste estudo também serão considerados como dimensões), sendo que os itens com “r” no 

final devem ser revertidos: Satisfação com Amizades (SS1r, SS2, SS3, SS4, SS5); Intimidade 

(SS6r, SS7, SS8, SS9r); Satisfação com a família (SS10, SS11, SS12) e Atividades Sociais 

(SS13r, SS14r, SS15r) explicaram 63% da variância total. A escala é de autopreenchimento 

com um formato de resposta Likert com 5 pontos (5 – Concordo totalmente, 4 – Concordo na 

maior parte, 3 – Não concordo nem discordo, 2 – Discordo na maior parte e 1– Discordo 

totalmente). No estudo original de Ribeiro (1999) a escala foi aplicada a uma amostra 

portuguesa de estudantes de 15 a 30 anos de idade e apresentou uma consistência interna 

adequada (Escala: α=0,85; Fatores: α=0,64-0,83). Para a avaliação da satisfação com o 

suporte social no presente estudo foi utilizada a escala original proposta por Ribeiro (1999). 

Para a análise, foram obtidos os escores médios e desvio-padrão de cada fator. Os escores 

médios foram calculados de acordo com o número de itens em cada fator, conforme 

apresentado no estudo de validação para a população brasileira realizado por Marôco et al. 

(2014), que obteve alfa de Cronbach de 0,66 para a escala total e os seguintes valores por 

domínio:  satisfação com amizades 0,65; satisfação com a intimidade 0,67; satisfação com a 

família 0,64 e satisfação com as atividades sociais 0,69. 

 

4.8.7.1 Fidedignidade da Escala de Satisfação com o Suporte Social apresentadas no 

estudo. 

 

Na análise dos dados observou um alfa de Crombach total da escala de Satisfação com o 

suporte social de 0,77 (Tabela 3). 

Tabela 3- Coeficiente de consistência interna de Cronbach da escala de Satisfação com o 

Suporte Social. Ribeirão Preto (2016). 

 

Instrumento  
Número de 

Itens 
Média dos escores 

(DP) 
Consistência 

Interna 
Satisfação com o Suporte Social 15 3,84 (0,61) 0,77 
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Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,77) o instrumento foi 

considerado adequado para seu uso no estudo. 

 

4.8.8 Escala de Satisfação Conjugal 

 

A satisfação conjugal é um conceito subjetivo e complexo, pois implica ter as 

necessidades e desejos individuais satisfeitos, assim como corresponder com as expectativas 

do conjugue, de forma recíproca e espontânea (DELA COLETA, 1989). Tal conceito associa-

se a sensações e sentimentos de bem-estar, à expressão de afeto, à coesão, capacidade de 

resolução de problemas e habilidade de comunicação, bem como, contentamento, 

companheirismo, afeição e segurança; fatores que propiciam intimidade no relacionamento 

decorrendo da harmonia entre as expectativas e pretensões dos cônjuges frente à realidade 

vivenciada no casamento (SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2010, p 529).  

Conforme modelo teórico, em situações de problema, caso o casal consiga resolvê-los 

bem, estará de modo geral mais satisfeito com seu relacionamento, portanto aumenta a 

probabilidade de que continuem unidos. As experiências de sucesso na resolução de 

problemas levam o casal a aumentar suas expectativas de controle interno, entretanto, as 

experiências de fracasso desencadeiam diminuição do sentimento de controle pessoal e 

reforçam a crença em fatores externos como controladores das ocorrências no plano conjugal 

(DELA COLETA, 1992, p 244). 

Para mensurar a satisfação conjugal dos participantes deste estudo, elegeu-se a Escala 

de Satisfação Conjugal, desenvolvida no México por Pick e Andrade (1988) e validada para a 

população brasileira por Dela Coleta (1989). É composta de 24 itens distribuídos em três 

domínios da relação conjugal, cada um correspondendo a uma subescala: (a) satisfação com a 

interação conjugal, (itens 1-10), (b) satisfação com os aspectos emocionais do cônjuge (itens 

11-15) e (c) aspectos estruturais, satisfação com a forma de organização e de estabelecimento 

e cumprimento de regras pelo cônjuge, (itens16-24), sendo que o alfa de Cronbach total do 

instrumento foi de 0,91 e as subescalas obtiveram alfa de 0,86, 0,81 e 0,79 respectivamente 

(DELA COLETA, 1989). 

Cada um dos itens possui três opções de resposta que permitem qualificar o nível de 

satisfação do indivíduo com relação aos aspectos do casamento: 1) eu gosto de como tem 

sido, 2) eu gostaria que fosse um pouco diferente, 3) eu gostaria que fosse muito diferente. 

Assim, o instrumento permite a obtenção de escores indicativos da extensão em que o sujeito 

está satisfeito com relação a aspectos do casamento, os escore de tal instrumento podem variar 
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de 1-3, sendo que quanto maior os escores considera-se piores resultados quanto a satisfação 

conjugal (DELA COLETA, 1989). Para a avaliação da satisfação conjugal, no presente estudo 

foram obtidos os escores médios e desvio-padrão de cada domínio. Os escores médios foram 

calculados de acordo com o número de itens de cada domínio, conforme apresentado na 

literatura (SARDINHA; FALCONE; FERREIRA, 2009). 

 

4.8.8.1 Fidedignidade da Escala de Satisfação Conjugal apresentadas no estudo. 

 

A escala de satisfação conjugal apresentou alfa de Cronbach total de 0,95 (Tabela 4).  

Tabela 4 - Coeficiente de consistência interna de Cronbach da escala de Satisfação Conjugal. 

Ribeirão Preto (2016). 

 

Instrumento  
Número de 

Itens 
Média dos escores 

(DP) 
Consistência Interna 

(Alfa) 
Escala de Satisfação Conjugal 24 1,74 (0,56) 0,95 

 

 

Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,95) o instrumento foi 

considerado adequado para seu uso no estudo. 

 

4.8.9 Teste de Orientação da Vida (LOT-R) 

 

O conceito orientação de vida refere-se à percepção do indivíduo em relação a sua 

vida, que pode ser de forma mais otimista ou menos otimista. Refere-se às expectativas gerais 

que as pessoas possuem sobre os eventos que ocorrerão na sua vida, sendo assim, um tipo de 

atitude em relação às pessoas e coisas a qual afeta significativamente a cognição e 

comportamento de um indivíduo (BANDEIRA et al, 2002; JIANG et al., 2014). 

“Pessoas mais otimistas aborda o mundo de uma forma mais positiva, portanto 

possuem maior tendência para vivenciar sentimentos positivos e engajar em esforços para 

alcançar os seus objetivos. Entretanto, pessoas com crenças mais pessimistas olham para o 

futuro de uma forma negativa, pessoas que têm uma visão pessimista de vida vivenciam 

sentimentos negativos (por exemplo, ansiedade, tristeza, desespero) e prática de 

comportamento de risco, pois ao esperarem resultados ruins, tais sujeitos têm baixo nível de 

motivação e persistência” (BANDEIRA et al., 2002; CHIESI et al., 2013, p 523). 
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Para avaliar o constructo de orientação da vida foi selecionado o LOT-R, instrumento 

fundamentado na teoria de autorregulação do comportamento, a qual considera que as pessoas 

lutam para alcançar objetivos quando elas acreditam que estes objetivos sejam possíveis e que 

suas ações produzirão os efeitos desejados nesta direção. Tal instrumento foi desenvolvido 

por Scheier e Carver (1992) e refinado por Scheier, Carver e Bridges (1994), apresentando um 

alfa de Cronbach de 0,78, a versão utilizada nesta pesquisa corresponde à versão revisada, a 

qual foi validada para a população brasileira por Bandeira et al. (2002) que contem dez itens. 

Dentre esses itens encontram-se três afirmativas positivas (itens 1, 4 e 10), três afirmativas 

negativas (itens 3, 7 e 9) e quatro questões neutras (2, 5, 6 e 8). As questões neutras não visam 

analisar o construto de orientação da vida e, portanto, não são incluídos na análise de dados. 

Ao responder o questionário, o sujeito deve avaliar cada afirmativa em uma escala tipo 

Likert de 5 pontos, com gradações de 0 a 4 (0 discordo totalmente, 1 discordo, 2 neutro, 3 

concordo e 4 concordo totalmente), conforme o seu grau de concordância ou discordância em 

relação às questões; o escore total da escala pode variar de 0 a 24 (BANDEIRA et al., 2002). 

Para a análise estatística dos dados, os escores dos itens negativos do teste precisam ser 

invertidos, de modo que todos os valores próximos a quatro indiquem sempre um maior grau 

de expectativa otimista do sujeito em relação à vida. Com relação às propriedades 

psicométricas; no estudo de Bandeira et al. (2002), foi observado uma consistência interna 

com alfa de 0,68.  

 

4.8.9.1 Fidedignidade do Teste de Orientação da Vida apresentadas no estudo. 

 

O instrumento de orientação de vida foi avaliado e apresentou alfa de Cronbach total 

de 0,41 (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Coeficiente de consistência interna de Cronbach do instrumento de Orientação de 

vida. Ribeirão Preto (2016). 

 

Instrumento  
Número de 

Itens 
Média dos escores 

(DP) 
Consistência Interna 

(Alfa) 
Teste de Orientação de Vida 6 16,51 (3,65) 0,41 

 

Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,41) o instrumento não 

atendeu ao critério estabelecido para uso no presente estudo; portanto, os dados coletados por 

este instrumento não foram considerados na análise. Para esta pesquisa, apenas os valores de 
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alfa de Cronbach acima de 0,7, considerando-se o score total das escalas, foram considerados 

com validade interna satisfatória, em consonância ao recomendado na literatura (BLAND; 

ALTMAN.,1997; MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006; TERWEE et al., 2007). 

Cabe destacar que o Teste de Orientação de Vida foi desenvolvido por Scheier e 

Carver (1992) e refinado por Scheier, Carver e Bridges (1994), apresentando um alfa de 

Cronbach de 0,78. A versão empregada do LOT-R nesta pesquisa corresponde à versão 

revisada, a qual foi validada para a população brasileira por Bandeira et al (2002). A versão 

validada na população de estudantes brasileiros apresentou alfa de Cronbach de 0,68. Na 

versão de Portugal também validada com estudantes universitários o alfa de Cronbach foi de 

0,71 (LARANJEIRA, 2008), já em um estudo com pacientes com câncer colorretal em 

Portugal, o alfa de Cronbach encontrado foi de 0,82 (BOTELHO; PEREIRA, 2015). 

Resultado similar foi evidenciado na versão espanhola, que apresentou alfa de Cronbach de 

0,72 quando aplicado o LOT-R em população de estudantes (GUSTEMS-CARNICER; 

CALDERÓN; SANTACANA, 2016).  

Estudos que avaliaram pacientes com câncer na população americana o alfa de 

Cronbach apresentado foi de 0,93, no estudo de Bellizzi et al. (2012), e no estudo 

desenvolvido por Mazanec et al. (2010) apresentou alfa de 0,80. 

Os dados do presente estudo podem estar relacionados à faixa etária dos participantes, 

condições culturais ou ainda a forma de obtenção dos dados por leitura dos itens pelo 

investigador. Novos estudos com pacientes brasileiros com câncer são sugeridos para a 

análise das propriedades do instrumento nesta população.  

 

4.8.10 Escala de Bem-Estar Subjetivo 

 

Bem-estar subjetivo (BES) é visto como avaliação cognitiva e experiência emocional 

de vida das pessoas. Refere-se à avaliação cognitiva global do ser humano, sobre seus 

aspectos biológicos, psicológicos, sociocultural e espiritual, e como experimentam tais 

sentimentos sobre suas vidas, podendo ser sentimentos positivos ou negativos face seus 

padrões e referências, resultando em percepção de satisfação ou insatisfação com a vida 

(ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 2004; GIACOMONI, 2004; KUYKENDALL; TAY; NG, 

2015). 

A construção de sentimentos positivos e negativos envolve o funcionamento da mente 

(cognição, motivação e emoção) e memória, quanto os eventos de vida diária (positivos e 

negativos), e frequência de pensamentos em relação às experiências de vida. O afeto positivo 
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é um sentimento transitório de prazer, que traz satisfação à vida do indivíduo. Já o afeto 

negativo refere-se a um estado transitório, que inclui emoções desagradáveis que perturba o 

equilíbrio do indivíduo, tais com, sentimentos psicológicos que causam desconfortos como 

ansiedade, depressão, pessimismo e pensamentos intrusivos (ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 

2004; GIACOMONI, 2004).  

Já a dimensão satisfação com a vida é um julgamento cognitivo de domínios 

específicos na vida da pessoa. Conforme o julgamento do individuo baseado nas condições 

atuais reais e padrões de comparação, apresenta-se discrepância por envolver uma 

comparação superior (quando o padrão é mais elevado) resultará na diminuição da satisfação, 

enquanto, uma comparação em direção inferior ocasionará em aumento da satisfação com a 

vida (ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 2004; GIACOMONI, 2004). 

A escala de bem-estar subjetivo, construída e validada por Albuquerque e Troccoli 

(2004) foi selecionada para mensurar o bem-estar subjetivo dos sujeitos desta pesquisa. Esta 

escala divide-se em duas subescalas. A primeira subescala, composta por 54 itens, representa 

sentimentos e emoções e avalia a dimensão afeto (positivos e negativos) do BES, devendo o 

sujeito responder como tem se sentido ultimamente numa escala em que 1 significa nem um 

pouco, 2 um pouco, 3 moderadamente, 4 bastante e 5 significa extremamente. A segunda 

subescala, composta por 15 sentenças, procura mensurar dimensão de satisfação com a vida, 

devendo ser respondidas numa escala onde 1 significa discordo plenamente, 2 discordo, 3 não 

sei, 4 concordo e 5 significa concordo plenamente (ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 2004). 

A escala de Bem-estar apresenta escore total que pode variar de 1 a 310. Na análise 

fatorial, dentre 62 itens identificaram-se três dimensões capazes de explicar 44,1% da 

variância total do fenômeno BES. O fator afeto positivo é composto por 21 itens (03, 04, 06, 

07, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 37, 39, 41, 42, 43), responde por 24,3% da 

variância e seu alfa de Cronbach é de 0,95. O fator afeto negativo é composto por 26 itens 

(01, 02, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 

47) responde por 24,9% da variância e seu alfa é de 0,95. Por fim, o fator satisfação com a 

vida versus insatisfação com a vida é composto por 15 itens: satisfação com a vida (48, 49, 

50, 53, 54, 55, 61, 62); insatisfação com a vida (51, 52, 56, 57, 58 59, 60), o qual responde 

por 21,9% da variância e seu alfa é de 0,90. Assim, juntos, os três fatores explicam 44,1% da 

variância total do construto (ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 2004).  

Para a avaliação do bem-estar subjetivo, foram obtidos os escores médios e desvio-

padrão de cada fator. Os escores médios foram calculados de acordo com o número de itens 

de cada fator, conforme apresentado na literatura. Considerando o intervalo de 1 a 5, para os 
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fatores de afeto positivo e de satisfação com a vida, quanto maior o escore, melhor o bem-

estar subjetivo. E quanto menor o escore, para o afeto negativo, melhor pode ser considerado 

o bem-estar subjetivo (SILVA; HELENO, 2012; ALBUQUERQUE; TROCCOLI, 2004). 

 

4.8.10.1 Fidedignidade da Escala de Bem-Estar Subjetivo (BES) apresentadas no estudo. 

 

Tal escala foi avaliada e apresentou alfa de Cronbach total de 0,93 (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Coeficiente de consistência interna de Cronbach do instrumento de Bem-estar 

Subjetivo. Ribeirão Preto (2016). 

 

Instrumento  
Número de 

Itens 
Média dos escores 

(DP) 
Consistência Interna 

(Alfa) 
Escala de Bem-estar  62 2,77 (0,52) 0,93 

 

 

Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,93) o instrumento foi 

considerado adequado para uso no presente estudo. 

 

4.8.11 Expanded Prostate Cancer Index (EPIC) 

 

 A preocupação com a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) tem se tornado 

tão importante quanto o controle do câncer no tratamento do câncer de próstata localizado, 

visto que a satisfação com o resultado do tratamento de pacientes com câncer de próstata tem 

mostrado ser impactada diretamente por mudanças na QVRS. A qualidade de vida pode ser 

defina como percepção dos indivíduos 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 (WHOQOL GROUP, 1994). 

 Portanto, os pacientes muitas vezes selecionam o tratamento primário com base no 

impacto que causará em determinado domino da QVRS, com as várias intervenções 

terapêuticas disponíveis, podem ser acompanhados a longo prazo por potenciais efeitos 

colaterais relacionados à função urinária, intestinal e sexual, que alteram e presumivelmente 

diminuem a qualidade de vida relacionada a saúde (KIM et al., 2013). 

 O EPIC é um instrumento abrangente projetado para avaliar funções do paciente e 

incômodo após o tratamento do câncer de próstata. O conteúdo do University of California-

Los Angeles Prostate Cancer Index (UCLA-PCI) foi ampliado com a orientação de um grupo 
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de desenvolvimento contendo pacientes com câncer de próstata localizado e um painel de 

especialistas composto por oncologistas urológicos, radioterapeutas, pesquisadores e 

enfermeiros. Este conjunto de especialistas, pacientes e revisão da literatura sugeriu a 

necessidade de ampliar a UCLA-PCI com itens para capturar preocupações adicionais 

relevantes concernentes ao paciente com câncer de próstata (WEI et al., 2000). 

 Portanto, o EPIC é um instrumento que se destina a avaliar o impacto do tratamento 

sobre a qualidade de vida de pacientes com câncer de próstata. Este instrumento inclui 50 

questões, de quatro domínios: urinário (itens 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), a 

função urinária subdivide em quatro subescala (Função 23, 24, 25, 26, 27; Incômodo 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34; Incontinência 23, 26, 27,28; Irritativa/Obstrutiva 24, 25, 29, 30, 31, 32, 

33); intestinal (itens 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), que subdivide nas 

seguintes subescalas: Função (42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) e Incômodo (49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55); sexual (itens 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68) que se subdivide em: 

Função (56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64) e Incômodo (65, 66, 67, 68) e hormonal (itens 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) que subdivide nas seguintes subescala: Função (69, 70, 

71, 72, 73) e Incômodo (74, 75,76, 77, 78, 79).  

 Tal instrumento foi validado para a população brasileira por Alves, Medina e 

Andreoni (2013) e avalia as últimas quatro semanas vivenciadas pelo paciente de câncer de 

próstata. A análise da consistência interna das escalas do questionário apresentou coeficientes 

alfa de Cronbach que variou de 74-94 para os quatro domínios (urinário, intestinal, sexual e 

hormonal) do instrumento. 

 As opções de resposta para cada item do EPIC formam uma escala de resposta do tipo 

Likert de 0-5 pontos, e as pontuações da escala são transformadas para uma escala de 0-100, 

no qual o escore total do estudo pode variar de 0-100, sendo que pontuações mais altas 

representam melhor qualidade de vida relacionada à saúde (WEI et al., 2000; ALVES; 

MEDINA; ANDREONI, 2013). 

 Para a avaliação do EPIC, foram obtidos os escores médios e desvio-padrão de cada 

domínio. Os escores médios foram calculados de acordo com o número de itens de cada 

domínio, conforme apresentado na literatura (ALVES; MEDINA; ANDREONI, 2013; WEI et 

al., 2000). 
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4.8.11.1 Fidedignidade do instrumento Expanded Prostate Cancer Index (EPIC) 

apresentada no estudo. 

 

A análise da consistência interna do instrumento apresentou alfa total de 0,90 (Tabela 7).  

Tabela 7 - Coeficiente de consistência interna de Cronbach do instrumento Expanded 

Prostate Cancer Index (EPIC). Ribeirão Preto (2016). 

 

Domínios Escala EPIC 
Número de 

Itens 
Média dos 

escores (DP) 
Consistência 

Interna (Alfa) 

Itens retirados 

(zero de 

variância) 
EPIC Total 47 80,64 (11,90) 0,90 24, 27, 30 
     

Domínio Urinário 9 86,08 (17,87) 0,81 24, 27, 30 
Domínio Hábitos 

Intestinais 
14 92,23 (10,94) 0,78  

Domínio Sexual 13 57,08 (22,60) 0,90  
Domínio Hormonal 11 89,28 (14,66) 0,80  

 

O domínio urinário apresentou alfa total de 0,81. Para o domínio hábito intestinal, a 

consistência interna de Cronbach foi de 0,78. No domínio de função sexual o alfa foi de 0,90. 

Já para o domínio da função hormonal observou-se alfa de 0,80 (Tabela 7). 

Frente ao resultado para o conjunto das subescalas (alfa = 0,90) o instrumento foi 

considerado adequado para uso no presente estudo. 

 

4.9 Variáveis do estudo  

 

As variáveis do estudo foram classificadas como: 

4.9.1 Variáveis Sociodemográficas: Idade; Escolaridade; Estado Civil, Raça/Cor; Número 

de Filhos; Procedência e Situação Profissional.  

4.9.2 Variáveis Clínicas: Tipo de Cirurgia; Tempo de Cirurgia; Escore ASA; Condições da 

Ferida Cirúrgica (Dor; Deiscência da Ferida e Infecção da Ferida Cirúrgica); Tempo de 

Anestesia; Tipo de Anestesia; Transfusão e Tempo de Cateter Uretral.  

4.9.3 Variáveis Psicológicas: Dor; Enfrentamento (Confronto; Afastamento; Controle; 

Suporte Social; Aceite da Responsabilidade; Fuga; Resolução de Problemas e Reavaliação 

Positiva); Morbidade Psicológica (Ansiedade e Depressão); Satisfação com o Suporte Social 

(Satisfação com a Amizade; Satisfação com a Intimidade; Satisfação com a Família 

Satisfação com a Atividade); Satisfação Conjugal (Satisfação com Interação Conjugal; 
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Satisfação com a Emoção Conjugal; Satisfação Estrutural do Conjugue); Bem-estar subjetivo 

(Afeto Positivo; Afeto Negativo; Satisfação com a Vida; Insatisfação com a Vida) e 

Qualidade de Vida de participantes com câncer de próstata (Função Urinária; Hábitos 

Intestinais; Função Sexual e Função Hormonal). 

 

4.10 Análise estatística  

 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram avaliados quanto a sua fidedignidade por 

meio da análise do coeficiente do alfa de Cronbach. Os valores de alfa de Cronbach acima de 

0,7 foram considerados com validade interna satisfatória para o seu emprego, em consonância 

com a literatura (BLAND; ALTMAN, 1997; MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006; 

TERWEE et al., 2007). Portanto, escala com alfa de Cronbach total abaixo de 0,7 não foi 

incluída na análise dos resultados. 

As variáveis estudadas foram determinadas e classificadas de acordo com a natureza dos 

dados; as variáveis quantitativas contínuas ou discretas foram descritas por medida de 

tendência central (média) e pela respectiva medida de dispersão (desvios-padrões); já as 

variáveis categóricas foram descritas por seus valores absolutos ou porcentagem. 

Para a verificação da correlação das variáveis dependentes estabelecidas neste estudo 

(Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida) empregamos o Coeficiente de correlação de 

Spearman.  

Para testar a hipótese proposta, utilizou-se a metodologia de análise de regressão. 

Portanto, foi realizado o teste de modelo linear de efeitos mistos ou efeitos aleatórios 

(FAUSTO et al., 2008) para descrever a tendência temporal levando em consideração a 

correlação que existe entre medidas sucessivas e estimar a variação na medida basal e a taxa 

de mudança ao longo do tempo. 

Em estudos longitudinais os dados apresentam uma estrutura hierárquica, uma vez que 

os dados são aninhados para cada indivíduo. Tal estrutura hierárquica faz com que possamos 

fazer a suposição de independência entre os indivíduos e que as observações intra-indivíduos 

sejam correlacionadas (FAUSTO et al., 2008). E um modelo que permite realizar a análise de 

dados longitudinais com estrutura hierárquica, incorporando a dependência é o modelo linear 

de efeitos mistos ou modelos de efeitos aleatórios.                                      

 Em um modelo de efeitos aleatórios tem-se que os parâmetros do modelo podem ser 

fixos e/ou aleatórios. Os efeitos fixos são as constantes fixas (ou betas) que se estimam a 

partir dos dados (como em modelos lineares ou lineares generalizados) enquanto que efeitos 
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aleatórios são considerados variáveis aleatórias (FARAWAY, 2006), ou seja, tem uma 

distribuição associada a eles. Nesse caso, estima-se os parâmetros dessa distribuição 

(normalmente a normal). A classe geral que agrupa a classe de modelos lineares generalizados 

(GLM) com os efeitos mistos é denominada modelos lineares generalizados mistos (ou 

Generalized Linear Mixed Models, GLMM) e a ideia básica é justamente incorporar os 

efeitos aleatórios na classe GLM (MCCULLOCH, 2003).                       

As variáveis dependentes do estudo para a análise de modelo linear de efeitos mistos 

foram os escores totais das escalas de Bem-estar Subjetivo e de Qualidade de Vida. Foram 

consideradas como variáveis independentes, os escores totais dos domínios da HADS 

(ansiedade e depressão) e os totais dos domínios do Inventario de Estratégias de 

Enfrentamento (Enfrentamento Focado no Problema e Enfrentamento Focado na Emoção), 

bem como, os totais das demais escalas do estudo (EVA, Satisfação com o Suporte Social; 

Satisfação Conjugal), e as variáveis sociodemográficas (idade e raça) e clínicas (tempos de 

anestesia e cirurgia). 

Para efetuar a seleção das variáveis independentes, foram realizadas algumas análises 

gráficas, cruzando-se cada variável independente com cada uma das variáveis desfecho do 

estudo (EBE e EPIC) com o intuito de se obter indícios de variáveis possivelmente 

significantes. Para a variável Raça foram feitos Boxplot´s por cada raça. Para as demais 

variáveis (numéricas) foram feitos gráficos de dispersão de cada uma delas com cada variável 

desfecho. 

Com o intuito de se verificar a normalidade das variáveis dependentes, foi utilizado o 

teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para a variável EBE temos que a normalidade é 

rejeitada para os tempos 0 e 1 enquanto que para a escala EPIC ocorre a rejeição em todos os 

tempos avaliados. Diante da inadequação do uso da distribuição Normal, optou-se por efetuar 

um teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov com o intuito de se obter uma distribuição 

para as variáveis respostas. 

 Conforme a distribuição dos dados optou-se por testar a aderência com a distribuição 

Gama. Assim, verificou-se que para a escala EBE a adequação ocorreu em todos os tempos 

analisados enquanto que para a EPIC a rejeição ocorreu apenas no tempo 0.  

Com o intuito de ajudar na identificação da melhor forma funcional, foi aplicado um 

ajuste polinomial local (método não paramétrico „loess’). A regressão linear local ponderada, 

denominada loess, é um método para estimar relações não-lineares, ao invés de se calcular a 

média em cada janela, estima-se os parâmetros de um plano, por mínimos quadrados. O peso 
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das observações diminui à medida em que se afasta do ponto estimado, sendo uma regressão 

local ponderada (CARVALHO, 1997).  

Nos primeiros ajustes dos modelos de regressão testou-se o modelo com todas as 

variáveis a inclusão dos termos polinomiais de ordem 2 (quadrática) e 3 (cúbica) para as 

variáveis com sugestão de ajuste polinomial. Em seguida, efetuou-se a retirada das variáveis 

que não possuíam significância estatística de forma manual, sempre se retirando a variável 

com maior p-valor. Após a retirada, um novo ajuste era feito com as variáveis remanescentes. 

Procedeu-se desta forma até que restassem apenas variáveis significantes. 

Em todos os ajustes e testes realizados foi adotado o nível de significância de 5% (alfa 

= 0.05) e o programa utilizado foi o R versão 3.3.0. As análises de modelos mistos foram 

feitas usando-se a biblioteca MASS (função „glmmPQL‟) e a ggplot2 para a elaboração dos 

gráficos. 

 

4.11 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto - USP, pelo parecer nº 704.074 de 16/06/2014.  

A coleta de dados ocorreu após os participantes expressarem sua aquiescência por meio 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE, seguindo a Resolução 466, de 12 de 

Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foi previsto orientar o participante 

conforme protocolo da instituição quando constatadas alterações referentes ao processo 

cirúrgico ou necessidade de informações durante a pesquisa; entretanto, nenhuma duvida foi 

emanada pelos participantes para o pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 



60 

A coleta de dado ocorreu no período de 19/08/2014 a 01/03/2016, sendo que a entrada 

de participante no estudo foi de 19/08/2014 a 15/12/2015. Um total de 125 sujeitos indicados 

para a cirurgia foi abordado pelo pesquisador; destes, dois sujeitos não foram incluídos por 

não atenderem aos critérios de inclusão do estudo (um participante já havia feito 

quimioterapia e o outro tinha sido submetido à cirurgia previa); outros três tiveram a 

indicação de cirurgia suspensa. Desta forma, o número inicial de participantes (T0) no estudo 

foi de 120. Na coleta seguinte, no período de 30 dias (T1), houve oito perdas, sendo sete de 

seguimento da coleta e um óbito; portanto, o número de participantes neste período foi de 

112. Para o período seguinte (T2) houve 15 perdas de seguimento da coleta, além de quatro 

participantes solicitaram não realizar a coleta deste período e outras 10 por interrupções da 

participação no estudo, devido ao alcance da data limite prevista para a coleta de dados; 

portanto, em T2 obteve-se o número total de 83 participantes. Para o período de 180 dias (T3) 

houve oito perdas de seguimento da coleta, dois participantes solicitaram não realizar a coleta 

deste período e 18 interrupções da participação no estudo devido ao alcance da data limite 

prevista para a coleta de dados; contudo, houve recuperação de quatro participantes que não 

tiveram seus dados coletados no período anterior, resultando em número amostral de 59 

participantes para o período de seis meses. Já o período de 12 meses (T4) contou com 36 

participantes, dado que houve 13 perdas de seguimento da coleta de dados, 12 interrupções da 

participação no estudo e a recuperação de dois participantes que não tiveram seus dados 

coletados no período anterior (Figura 4). 
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Figura 4 – Fluxo de participantes na pesquisa nos diferentes períodos de coleta de dados. 

 

Quanto ao momento do estudo o período T1 compreendeu coleta de dados em média 

de 15,92 dias (DP = 7,278) após o evento cirúrgico. A coleta relativa ao período T2 ocorreu 

em média 91,46 dias (DP=21,76), já os dados correspondentes ao período T3 foram coletados 

em média 203,08 dias (DP = 46,30) e o período T4 compreendeu as coletas realizadas em 

média 322,75 dias (DP = 48,69) após a cirurgia.  

Quanto ao processo de coleta de dados, o estudo apresenta perda de seguimento de 

6,50% em T1, 12,20% em T2, 6,50% em T3 e 10,57% em T4 (Figura 4).  

A seguir estão descritos os dados com vistas ao alcance da caracterização citada nos 

objetivos. Apresentam-se, inicialmente, as variáveis sociodemográficas dos participantes 

(idade; escolaridade; número de filhos; cor/raça; procedência; situação profissional; estado 

civil). 
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5. 1 Dados sociodemográficos  

 

Com relação à caracterização dos participantes na primeira coleta (T0), observa-se que 

a idade variou de 43,83 a 79,26 anos com média de 63,84 (DP = 7,75) anos, com número 

médio de filhos de 3,19 (DP = 2,05) e a média de anos de escolaridade de 5,13 (DP = 3,77) 

(Tabela 8).  

Tabela 8 – Distribuição das variáveis Idade, Número de Filhos e Anos de Escolaridade de 

participantes submetidos à prostatectomia radical. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável N Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Idade  120 43,83 79,26 63,84 7,75 60,19 
Números de Filhos  117 0 10 3,19 2,05 4,20 
Anos de 

Escolaridade 
120 0 20 5,13 3,77 14,21 

 

A maioria (59,17%) dos participantes era de cor branca, casados/união estável 

(89,17%), aposentado (61,67%) e moravam na zona urbana (91,67%) (Tabela 9). 

Tabela 9 – Distribuição das variáveis Cor/raça, Estado Civil, Procedência, Situação 

Profissional de participantes submetidos à prostatectomia radical. Ribeirão Preto (2016).  

 

Variável Frequência Porcentagem  

Cor/Raça 

Branca  71 59,17 

Negra  25 20,83 

Parda  24 20 

Total 120 100 
    

Estado Civil 

Casado/União consensual  107 89,17 

Solteiro 9 7,50 

Viúvo 3 2,50 

Divorciado 1 0,83 

Total 120 100 
    

Procedência  

Zona urbana 110 91,67 

Zona rural 10 8,33 

Total  120 100 
    
 Empregado 15 12,50 

Situação 

Profissional  

Desempregado 10 8,33 
Aposentado 74 61,67 
Auxilio doença 3 2,50 
Autônomo 16 13,33 
Empregado e aposentado 2 1,67 

 Total 120 100 
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5. 2 Dados clínicos e psicológicos do pré-operatório (T0) 

 

Nesta etapa do estudo (T0) foram avaliadas as seguintes variáveis: presença de dor; 

enfrentamento; morbidade psicológica (ansiedade e depressão); satisfação com o suporte 

social; satisfação conjugal; bem-estar subjetivo e qualidade de vida. 

Dos 120 participantes inseridos neste período, 15,83% apresentaram dor sendo que 

7,5% apresentaram dor leve (escores de 1-3), 7,5% dor moderada (escores de 4-6) e 0,83 dor 

intensa (escores de 7-10) antes de submeterem-se ao procedimento cirúrgico.  

No pré-operatório os participantes desta pesquisa apresentaram escores médios de dor 

igual a 0,63 (DP = 1,67) (Tabela 10), avaliada pela escala EVA que apresentou escores que 

variaram de 0 a 10. 

Tabela 10 – Distribuição das variáveis Dor, Enfrentamento, Morbidade Psicológica, 

Satisfação com o Suporte Social, Satisfação Conjugal, Bem-estar Subjetivo e Qualidade de 

Vida (EPIC) de participantes submetidos à prostatectomia radical no período T0 da amostra 

estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão  
Dor (n = 120) 0 10 0,63 1,67 
     
Enfrentamento (n = 120)     

Confronto 0 2,83 0,79 0,76 
Afastamento 0 3 1,20 0,76 
Autocontrole 0 3 1,47 0,79 
Suporte Social 0 3 1,99 0,75 
Aceite 

Responsabilidade 
0 2,86 1,10 0,78 

Fuga 0 3 1,56 0,96 
Resolução de Problema 0,25 3 2,00 0,68 
Reavaliação Positiva 0 3 1,75 0,71 
     

Enfrentamento Focado no 

Problema 
0,20 2,84 1,62 0,58 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 
0 

2,88 1,20 0,68 

     
Morbidade Psicológica 

Total (n = 120) 
0 25 10,18 5,72 

Escore Ansiedade 0 15 6,01 3,55 
Escore Depressão 0 13, 4,18 3,22 

     
Satisfação com Suporte 

Social Total (n = 120) 
1,87 5 3,84 0,61 

Satisfação Amizade 1,60 5 3,59 0,76 
Satisfação Intimidade 1,25 5 3,45 0,89 
Satisfação Família 1 5 4,44 0,76 
     

    Continua  
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    Continuação  

Satisfação Atividade 

Social 
1 5 4,18 0,94 

     
Satisfação Conjugal Total 

(n = 108) 
1 3 1,74 0,56 

Satisfação com 

Interação Conjugal 
1 3 1,65 0,64 

Satisfação com Emoção 

Conjugal 
1 3 1,96 0,55 

Satisfação Estrutural 

Conjugal 
1 3 1,72 0,64 

     
Bem-estar Subjetivo 

Total (n = 120) 
1,84 4,42 2,77 0,53 

Afeto Positivo 1,52 4,86 3,20 0,80 
Afeto Negativo 1 4,27 1,98 0,80 
Satisfação com a Vida 2,38 5 4,23 0,58 
Insatisfação com a Vida 1 4,71 2,54 0,81 
Satisfação com a Vida 

Total  
2,33 4,67 3,44 0,47 

 
     

EPIC Total (n = 120) 35,50 98,50 81,80 11,19 

     
Função Urinária Total  

(n = 120) 
40,25 100 89,56 13,40 

Função 56,60 100 93,24 10,76 
Incômodo 28,57 100 86,93 17,74 
Incontinência 31,25 100 93,58 14,99 
Irritabilidade / Obstrução 28,57 100 89,26 16,13 
     
Hábitos Intestinal Total 

(n = 120) 
44,64 100 92,23 10,94 

Função 39,29 100 90,48 12,73 
Incômodo 35,71 100 93,99 11,77 
     
Função Sexual Total  

(n = 120) 
0 100 57,09 22,61 

Função 0 100 54,43 22,90 
Incômodo 0 100 63,07 30,13 
     
Função Hormonal Total 

(n = 120) 
2,27 100 89,28 14,66 

Função 0 100 85,46 17,66 
Incômodo 4,17 100 92,47 13,99 

 

Ao analisar os escores das estratégias de enfrentamento, as de confronto, afastamento, 

autocontrole e aceite da responsabilidade tiveram as menores médias e as estratégias 

resolução de problema, suporte social, fuga, e reavaliação positiva apresentaram escores 

médios maiores (Tabela 10). O conjunto dos fatores que retratam os modos de enfrentamento 

focado no problema apresentou média ligeiramente maior (M = 1,62; DP = 0,58) do que o de 
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enfrentamento focado na emoção (M = 1,20; DP = 0, 68) no pré-operatório (Tabela 10), sendo 

que 63% dos participantes utilizaram o modo de enfrentamento focado no problema. As 

estratégias de enfrentamento mais utilizada foram suporte social 17% e resolução de 

problemas 17% seguindo-se reavaliação positiva 15%, fuga 13%, autocontrole 12%, 

afastamento 10%, aceite da responsabilidade 9% e confronto 7%. 

Em relação à morbidade psicológica, os escores apresentados pelos participantes 

variaram de 0 a 25 (M = 10,18; DP = 5,72), sendo que apresentaram escore médio de 

ansiedade (M = 6, 01; DP = 3,55) superior ao escore médio de depressão (M = 4, 18; DP = 

3,22) (Tabela 10). Quando avaliados individualmente 25% apresentaram escores compatíveis 

com morbidade psicológica, 33,33% com ansiedade e 15% com depressão.  

A satisfação com o suporte social dos participantes apresentou escores que variaram 

de 1,87 a 5 (M = 3,84; DP = 0,61). Todas as dimensões (satisfação com a amizade, satisfação 

com a intimidade, satisfação com a família e satisfação com a atividade social) apresentaram 

escores médios ≥ a 3,45, sendo que a média maior foi a da satisfação com a família (Tabela 

10). A satisfação com a família (29%) foi a principal dimensão do suporte social, seguido por 

satisfação com a atividade social 27%, satisfação com a amizade 22% e satisfação com a 

intimidade 21%. 

Quanto à satisfação conjugal apresentada pelos participantes desta pesquisa, os escores 

antes da cirurgia variaram de 1 a 3 (M = 1,74; DP = 0,56), onde maiores escores retratam 

maior insatisfação. As subescalas (satisfação com a interação conjugal, satisfação com 

emoção conjugal, satisfação estrutural do cônjuge) apresentaram médias que variaram de 1,65 

a 1,72. O domínio que apresentou média maior da satisfação conjugal foi relacionado à 

emoção conjugal (M = 1,96; DP = 0,55) (Tabela 10), evidenciando que o participante gostaria 

que a emoção conjugal fosse diferente, neste período (37%), seguindo-se a correspondente a 

satisfação estrutural do conjugue (32%) e satisfação com a interação conjugal (31%). 

Quanto ao bem-estar apresentado pelos participantes, antes da cirurgia, expresso pela 

escala de bem-estar subjetivo, a média do escore foi de 2,77 (DP = 0,53). Quando avaliado os 

fatores do bem-estar subjetivo (que podem variar escores de 1 a 5), a satisfação com a vida e o 

afeto positivo retrataram valores médios de 4,23 e 3,20 respectivamente. Os aspectos 

negativos (insatisfação com a vida e afeto negativo) apresentaram escores médios de 2,54 e 

1,98, respectivamente (Tabela 10). Os participantes apresentaram a satisfação com a vida 

(39%) a principal dimensão do bem-estar subjetivo, seguindo-se insatisfação com a vida 23%, 

afeto positivo 20% e afeto negativo 18%. 
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  A análise de cada uma das subescalas do EPIC, que avalia os distintos domínios da 

qualidade de vida do participante submetido à prostatectomia radical, foi realizada. A função 

urinária total teve escore médio de 89,56 (DP = 13,40). Em nossos achados, as subescalas que 

apresentaram maiores escore médio foram a incontinência urinária (M = 93,24; DP = 10,76) e 

o incômodo urinário (M = 86,93; DP = 17,74). Já em relação à irritabilidade/obstrução, os 

participantes do presente estudo apresentaram escore médio de 89,26 (DP = 16,13). A 

qualidade de vida relacionada ao domínio hábito intestinal, apresentou média (total) igual a 

92,23 (DP = 10,94) sendo avaliadas as subescalas função (M = 90,48; DP = 12,73) e 

incômodo (M = 93,99; DP = 11,77) (Tabela 10). Quanto ao domínio da qualidade de vida 

direcionada a função sexual dos participantes, neste período, o escore médio foi de 57,09 (DP 

= 22,61), sendo os escores da subescala de função sexual (M = 54,43; DP = 22,90) 

aparentemente inferiores aos de incômodo sexual (M = 63,07; DP = 30,13). A função 

hormonal total, outro domínio da qualidade de vida, apresentou escore médio de 89,28 (DP = 

14,66). Quando avaliada a subescala função hormonal, os participantes apresentaram média 

de escores de 85,46 (DP = 17,66) e para a subescala de incômodo do domínio hormonal a 

média foi igual a 92,47 (DP = 13,99) (Tabela 10). 

 

5.3 Dados clínicos do intraoperatório 

 

Nesta etapa do estudo, foram avaliadas as seguintes variáveis: Tempo de Cirurgia; 

Tempo de Anestesia; Tipo de Anestesia; Escore ASA; Uso de Transfusão e Tipo de Cirurgia. 

Observou-se que o tempo médio de cirurgia foi de 3:57:15 horas (DP = 1:00:32). O 

tempo médio de anestesia foi de 4:44:31 horas (DP = 1:15:03) (Tabela 11).  

Tabela 11 – Distribuição das variáveis Tempo de Cirurgia e Tempo de Anestesia de 

participantes submetidos à prostatectomia radical no intraoperatório da amostra estudada. 

Ribeirão Preto (2016). 

  

Variável Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 
Variância 

Tempo de 

Cirurgia (em 

horas) 
2:00:00 6:55:00 3:57:15. 1:00:32 1,32 

Tempo de 

Anestesia (em 

horas) 
1:24:00 8:20:00 4:44:31 1:15:03 2,02 

 

O tipo de anestesia mais utilizada (62,8%) foi a geral balanceada (Tabela 12). E o tipo 

de cirurgia mais realizado foi prostatectomia radical aberta suprapúbica (97,4%) (Tabela 12).  
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No intraoperatório, 79,65% dos participantes foram classificados com ASA II, ou seja, 

segundo a American Society of Anesthesiologists (2017) apresentavam doença sistêmica leve 

(Tabela 12). 

Tabela 12 – Distribuição das variáveis Escore ASA, Tipo de Anestesia, Transfusão e Tipo de 

Cirurgia de participantes submetidos à prostatectomia radical no intraoperatório da amostra 

estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável  Frequência Porcentagem 

Escore ASA 

I Paciente saudável 17 15,04 
II Paciente com doença 

sistêmica leve 90 79,65 
III Paciente com doença 

sistêmica grave 6 5,31 

Total 113 100 
 

   

Tipo de 

Anestesia 

Raqui 6 5,31 

Epidural 2 1,77 

Raqui+ Peridural 1 0,88 

Geral Balanceada 71 62,83 

Geral Balanceada + 

Epidural  
8 7,08 

Geral Balanceada + 

Raqui (subaracnóidea) 
2 1,77 

Geral Balanceada + 

Peridural 
18 15,93 

Peridural 5 4,42 
Total 113 100,00 

    

Transfusão  

Sim 7 6,09 
Não  108 93,91 
Total 115 100,00 

    

Tipo de 

Cirurgia 

PRA 117 97,5 

PRL 3 2,6 

 

Com relação à transfusão, 93,9% das cirurgias não necessitaram de transfusão (Tabela 

12).  

 

5. 4 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T1) 

 

Nesta fase do estudo, com 112 participantes, estes usaram cateter uretral por período 

que variou entre 11 e 48 dias (M = 14,77; DP = 5,755). Outro aspecto de interesse foi a 

ocorrência de complicações. No período de trinta dias, 92,86% dos participantes não 
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apresentaram complicações. Dentre as complicações precoces identificadas duas foram 

infecções do trato urinário, duas fistula reto-uretral, uma deiscência, uma fistula uretral, uma 

parestesia de membros inferiores e uma relacionada à saída não prevista do cateter uretral. 

Nota que o aspecto da incisão cirúrgica prevaleceu 96,43% limpa e seca, dois (1,79%) 

participantes apresentaram a incisão cirúrgica hiperemiada, um (0,89%) apresentou 

edemaciada e um (0,89%) apresentou incisão cirúrgica hiperemiada e edemaciada. Quanto ao 

exsudato 97,32% não o apresentaram exsudato, mas três (2,68%) apresentaram exsudato 

seroso e deiscência parcial; 97,32% não apresentaram deiscência. A febre foi referida por dois 

participantes (1,79%). 

Quando avaliada a dor, no período de 30 dias, evidenciou-se que 57,65% dos pacientes 

referiram dor, sendo que 30,6% apresentaram dor leve, 17,11% dor moderada e 9,90% 

apresentaram dor intensa. A média do escore total de dor foi de 2,42 (DP = 2,75) (Tabela 13).  

Tabela 13 – Distribuição das variáveis Dor, Estratégias de Enfrentamento, Morbidade 

Psicológica, Satisfação com o Suporte Social, Satisfação Conjugal; Bem-estar Subjetivo e 

Qualidade de Vida (EPIC) de participantes submetidos à prostatectomia radical no período T1 

da amostra estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão  
Dor (n = 112) 0 10 2,42 2,75 
     
Enfrentamento (n = 112)     

Confronto 0 2,83 0,79 0,77 
Afastamento 0 3 1,31 0,79 
Autocontrole 0 3 1,41 0,80 
Suporte Social 0 3 1,62 0,79 
Aceite Responsabilidade 0 3 1,11 0,75 
Fuga 0 3 1,58 1,04 
Resolução de Problema 0 3 1,78 0,79 
Reavaliação Positiva 0,22 3 1,79 0,73 
     

Enfrentamento Focado no 

Problema 
0,16 2,88 1,51 0,63 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 
0 3 1,26 0,70 

     
Morbidade Psicológica Total 

(n = 112) 
0 24 8,61 5,31 

Escore Ansiedade 0 16 5,02 3,57 
Escore Depressão 0 15 3,59 2,78 

     
Satisfação com Suporte 

Social Total (n = 112) 
2,27 5 3,85 0,54 

Satisfação Amizade 1,20 5 3,59 0,74 
Satisfação Intimidade 1,75 5 3,40 0,87 
Satisfação Família 1,67 5 4,49 0,73 
    Continua 
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    Continuação 

Satisfação Atividade Social 1 5 4,26 0,91 
     
Satisfação Conjugal Total 

(n = 102) 
1 3 1,73 0,59 

Satisfação com Interação 

Conjugal  
1 3 1,67 0,66 

Satisfação com Emoção 

Conjugal  
1 3 1,92 0,55 

Satisfação Estrutural 

Conjugal  
1 3 1,70 0,66 

     
Bem-estar Subjetivo Total 

(n = 110) 
1,74 4,29 2,70 0,52 

Afeto Positivo  1,33 4,76 3,17 0,75 
Afeto Negativo  1 4,15 1,83 0,81 
Satisfação com a Vida  1,75 5 4,19 0,68 
Insatisfação com a Vida  1,14 4,43 2,62 0,77 
     

Satisfação com a Vida 

Total 
2,20 4,53 3,45 0,49 

     
EPIC Total (n = 110) 47,16 89 70,26 8,61 
     

Função Urinária Total 

(n = 110) 
25 100 75,25 15,44 

Função  0 100 60,32 20,72 
Incômodo  28,57 100 85,91 14,74 
Incontinência  0 100 57,73 22,16 
Irritabilidade / Obstrução  39,29 100 87,73 14,46 
     
Hábitos Intestinal Total  

(n = 110) 
60,71 100 88,60 9,97 

Função  57,14 100 86,72 11,45 
Incômodo  57,14 100 90,49 10,92 
     
Função Sexual Total  

(n = 110) 
0 80,77 29,03 12,49 

Função  0 72,22 9,64 10,98 
Incômodo  0 100 72,67 30,99 
     
Função Hormonal Total  

(n = 110) 
36,36 100 90,21 12,45 

Função 20 100 83,91 18,03 
Incômodo 45,83 100 95,45 9,49 

 

No período de trinta dias após cirurgia (T1), nota-se que as estratégias de 

enfrentamento que apresentaram maiores médias foram fuga/esquiva (M = 3,17; DP = 2, 08), 

reavaliação positiva (M = 1,78; DP = 0,79), suporte social (M = 1,62; DP = 0,79) e resolução 

de problemas (M = 1,58; DP = 1,04). O conjunto de fatores do modo de enfrentamento focado 

no problema apresentou maior média (M = 1,51; DP = 0,63) do que o do modo de 
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enfrentamento focado na emoção (M = 1,26; DP = 0,70) (Tabela 13). O modo de 

enfrentamento focado no problema foi mais utilizado (60%) pelos participantes quando 

comparado com o modo de enfrentamento focado nas emoções (40%). As estratégias de 

enfrentamento mais utilizadas pelos participantes foram resolução de problemas (16%) e 

avaliação positiva (16%), seguido por fuga (14%), suporte social (14%), afastamento (12%), 

autocontrole (12%), aceite da responsabilidade (10%) e enfrentamento de confronto (7%). 

Quanto à morbidade psicológica, neste período (T1), os participantes apresentaram 

escore médio de 8,61 (DP = 5,31). Os escores de ansiedade apresentados pelos participantes 

(M = 5,02; DP = 3,57) foram superiores aos de depressão (M = 3,59 DP = 2,78) (Tabela 13). 

Quando avaliado individualmente, 15,17% dos participantes apresentaram escores 

compatíveis a morbidade psicológica; 20,53% ansiedade e 8,92% depressão.  

Com relação à satisfação com o suporte social, o escore médio foi de 3,85 (DP = 0,54). 

As dimensões satisfação com a amizade, satisfação com a intimidade, satisfação com a 

família e satisfação com a atividade social apresentaram médias de escores que variaram de 

3,40 a 4,49. Nota-se que a satisfação com a família e satisfação com a atividade social foram 

as dimensões do suporte social que os participantes apresentaram maiores média neste 

período (Tabela 13). Dentre as dimensões do suporte social, a satisfação com a família foi a 

dimensão mais utilizada (30%) pelos participantes, seguido por satisfação com a atividade 

social (28%), satisfação com a amizade (22%) e satisfação com a intimidade (20%). 

Com relação à satisfação conjugal, observou-se que o escore médio foi de 1,73 (DP = 

0,59); tanto as subescala satisfação com a interação conjugal, como a satisfação com emoção 

conjugal e a satisfação estrutural do cônjuge apresentaram escores médios que caracterizam 

maior intenção de mudanças (Tabela 13). Os participantes desta pesquisa, após se 

submeterem à cirurgia de retirada de próstata, apresentaram a satisfação com a emoção 

conjugal (36%) como principal domínio no qual gostariam que fosse diferente, seguido por 

satisfação estrutural do conjugue (32%) e satisfação com a interação conjugal 32%. 

Quanto ao bem-estar subjetivo apresentado pelos participantes, o escore médio foi 

igual a 2,70 (DP = 0,52). Neste período os participantes apresentaram maiores médias de 

bem-estar subjetivo nas dimensões de satisfação com a vida e afeto positivo. Cabe destacar 

que as menores médias foram observadas para o afeto negativo e insatisfação com a vida. 

(Tabela 13). A dimensão do bem-estar mais empregada foi a satisfação com a vida 39%. 

Em relação à qualidade de vida, mensurada pela escala EPIC, os escores observados 

variaram de 47,16 a 89,00 (M = 70,26; DP = 8,61) (Tabela 13). A análise de cada uma das 

subescalas do EPIC, que avalia a qualidade de vida do participante submetido à 
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prostatectomia radical foi realizada. A qualidade de vida dos participantes relacionada ao 

domínio da função urinária teve média de 75,25 (DP = 15,44), sendo as subescalas de 

irritabilidade/obstrução (M = 87,73; DP = 14,46) e a de incômodo urinário (M= 85,91; DP = 

14,74) as que obtiveram maiores médias. Em relação ao domínio de hábito intestinal, os 

participantes apresentaram escore médio de 88,6 (DP = 9,97), sendo que a subescala 

incômodo intestinal apresentou maior média do que a de função. Quanto ao domínio função 

sexual os participantes apresentaram escore médio igual a 29,03 (DP = 12,49), com destaque 

para o baixo escore da subescala função sexual (M = 9,64; DP = 7,2). Quanto ao domínio 

função hormonal os participantes apresentaram escore médio de 90,21 (DP = 12,45) (Tabela 

13), com maior média para a subescala de função hormonal (M = 81,3) em relação ao 

incômodo da função hormonal.  

 

5. 5 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T2) 

 

No período de 90 dias, 42,16% (M = 1,72 DP = 2,52) dos participantes nesta etapa do 

estudo referiram apresentar dor, com escores que variaram de 0 a 10 (Tabela 14). Observou 

que 20,48% referiram dor leve, 15,66% dor moderada e 6,02% dor intensa. 

Com relação à estratégia de enfrentamento, hove ampla variação nesta fase do estudo; 

as dimensões de confronto (M = 1,03; DP = 0,81), aceite de responsabilidade (M = 1,27; DP = 

0,87) e a dimensão afastamento (M = 1,40; DP = 0,72) apresentaram os menores escores 

médios. As estratégias que apresentaram médias maiores foram resolução de problemas e 

reavaliação positiva (Tabela 14). 

Os fatores que compõe o modo de enfrentamento focado no problema foram mais 

utilizados neste período (M = 1,67; DP = 0,63) do que os que compõem o modo focado na 

emoção (M = 1,38; DP = 0,73) (Tabela 14).  

Neste período observou que o modo de enfrentamento mais utilizado foi o focado no 

problema (60%). As estratégias mais utilizadas pelos participantes foram a de resolução de 

problema (15%) e reavaliação positiva (15%). 
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Tabela 14 – Distribuição das variáveis Dor, Estratégias de Enfrentamento, Morbidade 

Psicológica, Satisfação com o Suporte Social, Satisfação Conjugal, Bem-estar Subjetivo e 

Qualidade de Vida (EPIC) de participantes submetidos à prostatectomia radical no período T2 

da amostra estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão  
Dor (n = 83) 0 10 1,72 2,52 
     
Enfrentamento (n = 83)     

Confronto 0 3 1,03 0,81 
Afastamento 0 3 1,40 0,72 
Autocontrole 0 3 1,55 0,76 
Suporte Social 0 3 1,80 0,80 
Aceite Responsabilidade 0 3 1,27 0,87 
Fuga 0 3 1,72 0,96 
Resolução de Problema 0 3 1,86 0,71 
Reavaliação Positiva 0,11 3 1,93 0,71 
     
Enfrentamento Focado no 

Problema 
0,20 2,88 1,67 0,63 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 
0 3 1,38 0,73 

     
Morbidade Psicológica Total 

(n = 83) 
0 

31 9,28 6,53 

Escore Ansiedade 0 15 5,04 3,51 
Escore Depressão 0 16 4,24 3,71 

     
Satisfação com Suporte 

Social Total (n = 83) 
1,80 4,93 3,89 0,56 

Satisfação Amizade 1,80 5 3,57 0,73 
Satisfação Intimidade 1,75 5 3,56 0,85 
Satisfação Família 1,67 5 4,48 0,72 
Satisfação Atividade Social 1, 5 4,27 0,97 

     
Satisfação Conjugal Total 

(n = 71) 
1 3 1,83 0,61 

Satisfação com Interação 

Conjugal  
1,00 3 1,76 0,66 

     

Satisfação com Emoção 

Conjugal  
1 3 2,01 0,58 

Satisfação Estrutural 

Conjugal  
1 3 1,82 0,69 

     
Bem-estar Subjetivo Total  

(n = 83) 
1,79 3,89 2,69 0,47 

Afeto Positivo 1,33 4,57 3,13 0,73 
Afeto Negativo 1,00 4,77 1,82 0,77 
Satisfação com a Vida  1,63 5 4,07 0,74 
Insatisfação com a Vida 1,14 4,71 2,79 0,86 
Satisfação com a Vida 

Total 
2,27 4,60 3,47 0,54 

    Continua 
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    Continuação 

EPIC Total (n = 83) 31,66 95,50 68,69 9,54 
     

Função Urinária Total  

(n = 83) 
23,58 100 69,72 16,66 

Função 20 100 59,87 21,17 
Incômodo 21,43 100 76,76 17,25 
Incontinência 0 100 45,39 27,58 
Irritabilidade / Obstrução 35,71 100 86,10 15,76 
     
Hábitos Intestinal Total  

(n = 83) 
33,93 100 92,56 9,78 

Função 50 100 91,87 9,83 
Incômodo 17,86 100 93,24 11,99 
     
Função Sexual Total (n = 

83) 
0 82,69 23,92 17,87 

Função 0 77,78 17,41 17,87 
Incômodo 0 100 38,55 33,00 
     
Função Hormonal Total  

(n = 83) 
40,91 100 90,12 11,38 

Função 30 100 85,42 15,39 
Incômodo 41,67 100 94,03 10,09 

 

Neste período de recuperação cirúrgica, 24,09% dos participantes apresentaram 

morbidade psicológica, sendo o escore médio de 9,28 (DP = 6, 53). Com relação aos escores 

de ansiedade, a média (M = 5,04; DP = 3,51) foi ligeiramente superior a de depressão (M = 

4,24; DP = 3,71) (Tabela 14). Dentre os participantes 26,50% apresentaram evidências de 

ansiedade e 21,68% de depressão.  

Os participantes neste período apresentaram média dos escores de satisfação com o 

suporte social igual a 3,89 (DP = 0,56), com especial satisfação com a família e com a 

atividade social, dentre as dimensões do suporte social (Tabela 14). Os participantes 

apresentaram a satisfação com a família (29%) como principal dimensão do suporte social, 

seguido por satisfação com a atividade social 28%, satisfação coma a amizade 22% e 

satisfação com a intimidade 22%. 

A satisfação conjugal dos participantes apresentou média dos escores de 1,83 (DP = 

0,61). A subescala satisfação com a interação conjugal (M = 1,76; DP = 0,66), a satisfação 

com emoção conjugal (M = 2,01; DP = 0,58) e a satisfação estrutural do cônjuge (M = 1,82; 

DP = 0,69) apresentaram médias de escores elevadas, indicando expectativas de mudanças 

(Tabela 14). Os participantes apontaram a satisfação com a emoção conjugal (36%) como 

principal dimensão da satisfação conjugal no qual gostariam que fosse diferente, seguida por 

satisfação estrutural do conjugue (33%) e satisfação com a interação conjugal (32%). 
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Quanto ao bem-estar subjetivo, evidenciou-se neste período média dos escores igual a 

2,69 (DP = 0,47). Em relação às dimensões, os participantes apresentaram maiores médias 

quanto à satisfação com a vida (M = 4,07; DP = 0,74) e o afeto positivo (M = 3,13; DP = 

0,73). Observa-se que a menor média do escore (M = 1,82) foi para o afeto negativo; 

entretanto, a insatisfação com a vida apresentou média de escores de 2,79 (Tabela 14). Dentre 

as dimensões do bem-estar, os participantes apontaram em 37% a satisfação com a vida, 26% 

insatisfação com a vida, 20% afeto positivo e 17% o afeto negativo. 

Quando avaliado a qualidade de vida dos participantes, mensurada pela escala EPIC, a 

média dos escores foi igual a 68,69 (DP = 9,54). Na análise de cada uma das subescalas do 

EPIC, que avalia a qualidade de vida do participante submetido à prostatectomia radical, 

quanto ao domínio de função urinária dos participantes no período de três meses, o escore 

médio foi de 69,72 (DP = 16,66), sendo que na subescala de função urinária, os participantes 

apresentaram escores de 59,87 (DP = 21,17) e quanto ao incômodo urinário o escore médio 

foi de 76,76 (DP = 17,25). A incontinência urinária apresentou média de escores de 45,39 (DP 

= 27,58) e irritabilidade/obstrução referentes aos aspectos urinários, média de escores de 

86,10 (DP = 15,76). Quando avaliado o habito intestinal, verificou-se escore médio de 92,56 

(DP = 9,78). Ao analisar a função do habito intestinal, os participantes deste estudo 

apresentaram médias similares a de incômodo relacionado ao habito intestinal. Em relação à 

função sexual (M = 23,92; DP = 17,87), o escore médio da subescala função sexual (M = 

17,41; DP = 17,87) foi inferior ao de incômodo sexual apresentado pelos participantes da 

presente pesquisa (M = 38,55; DP = 33,00). Por fim, quanto ao domínio de função hormonal 

dos participantes, no período de três meses, (M = 90,12; DP = 11,38) observou média dos 

escores da subescala função hormonal (M = 85,42; DP = 15,39) inferior a da subescala 

incômodo relacionada à função hormonal (M = 94,03; DP = 10,09) (Tabela 14). 

 

5. 6 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T3) 

 

Os participantes da presente pesquisa, no período de seis meses, referiram escores de 

dor que variaram de 0 a 9 (M = 1,05; DP = 2,13) (Tabela 15); a dor foi evidenciada em 

25,42% dos participantes sendo que 10,16% referiram apresentar dor leve, 11,86% dor 

moderada e 3,38% apresentaram dor intensa. 

Com relação às estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes, nota-se que as 

estratégias de suporte social, fuga/esquiva, resolução de problemas e reavaliação positiva 

foram as dimensões que apresentaram as maiores médias. O conjunto de fatores do modo de 
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enfrentamento focado no problema apresentou maior média (M = 1,57; DP = 0,69) do que o 

modo focado na emoção (M = 1,22; DP = 0,80) (Tabela 15) e foi o mais utilizado (76%) pelos 

participantes. As estratégias de enfrentamento mais utilizadas foram resolução de problemas 

(16%), reavaliação positiva (16%) e suporte social (14%). 

Tabela 15 – Distribuição das variáveis Dor, Enfrentamento, Morbidade Psicológica, 

Satisfação com o Suporte Social, Satisfação Conjugal, Bem-estar Subjetivo e Qualidade de 

Vida (EPIC) de participantes submetidos à prostatectomia radical no período T3 da amostra 

estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão  
Dor (n = 59) 0 9 1,05 2,13 
     
Enfrentamento (n = 59)     

Confronto 0 3 0,92 0,88 
Afastamento 0 2,86 1,21 0,78 
Autocontrole 0 3 1,49 0,89 
Suporte Social 0 3 1,64 0,83 
Aceite Responsabilidade 0 2,86 1,12 0,87 
Fuga 0 3 1,56 1,10 
Resolução de Problema 0 3 1,79 0,78 
Reavaliação Positiva 0,33 3 1,87 0,78 
     
Enfrentamento Focado no 

Problema 
0,12 2,76 1,57 0,69 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 
0 2,75 1,22 0,80 

     
Morbidade Psicológica Total 

(n = 59) 
0 28 8,31 6,06 

Escore Ansiedade 0 17 4,42 3,64 
Escore Depressão 0 12 3,88 3,17 

     
Satisfação com Suporte 

Social Total (n = 59) 
2,40 5 3,97 0,60 

Satisfação Amizade 1,60 5 3,85 0,75 
Satisfação Intimidade 1,25 5 3,56 0,91 
Satisfação Família 1,67 5 4,45 0,78 
Satisfação Atividade Social 1 5 4,23 1,01 

     
Satisfação Conjugal Total  

(n = 50) 
1 2,92 1,76 0,63 

Satisfação com Interação 

Conjugal 
1 3 1,70 0,69 

Satisfação com Emoção 

Conjugal 
1 3 1,88 0,59 

Satisfação Estrutural 

Conjugal 
1 3 1,77 0,67 

     
Bem-estar Subjetivo Total  

(n = 59) 
1,68 3,55 2,64 0,45 

    Continua  
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    Continuação 

Afeto Positivo 1,05 4,76 3,12 0,75 
Afeto Negativo 1 4,23 1,77 0,77 
Satisfação com a Vida  2,13 5 4,14 0,64 
Insatisfação com a Vida 1, 4,71 2,47 0,87 
Satisfação com a Vida 

Total 
2,40 4,40 3,36 0,46 

     
EPIC Total (n = 59) 21 94 69,62 12,02 
     

Função Urinária Total  

(n = 59) 
25 100 77,63 18,99 

Função 20 100 72,06 22,98 
Incômodo 28,57 100, 81,60 18,67 
Incontinência 0 100 59,47 31,50 
Irritabilidade / Obstrução 42,86 100 89,47 15,59 

     
Hábitos Intestinal Total  

(n = 59) 
33,93 100 92,19 11,78 

Função 32,14 100 92,13 13,14 
Incômodo 28,57 100 92,25 12,53 

     
Função Sexual Total (n = 

59) 
0 86,54 23,43 19,40 

Função 0 83,33 20,24 19,75 
Incômodo 0 100 30,61 28,91 

     
Função Hormonal Total 

 (n = 59) 
22,73 100 86,75 17,75 

Função 0 100 82,97 22,09 
Incômodo 29,17 100 89,90 16,87 

 

Quanto à morbidade psicológica apresentada pelos participantes, o escore médio foi 

8,31 (DP = 6, 06) e o de ansiedade 4,42 (DP = 3,64) superior ao de depressão (M = 3,88; DP 

= 3,17) (Tabela 15). Dos participantes, 16,94% apresentaram morbidade psicológica, 16,94% 

ansiedade e 15,25% depressão.  

Quando avaliado a satisfação com o suporte social o escore médio foi de 3,97 (DP = 

0,60). A dimensão satisfação com a amizade, satisfação com a intimidade, satisfação com a 

família e satisfação com a atividade social do participante, apresentaram médias de escores 

que variaram de 3,56 a 4,45. As dimensões que apresentaram maiores médias foram a 

satisfação com a família e satisfação com a amizade (Tabela 15). Apresentaram a satisfação 

com a família (28%) como principal dimensão do suporte social, seguido por satisfação com a 

atividade social (27%), satisfação com a amizade (24%) e satisfação com a intimidade (21%). 

Quando avaliada a satisfação conjugal dos participantes, o escore médio foi igual a 

1,76 (DP = 0,63). Neste período, a satisfação com a interação conjugal, satisfação com 
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emoção conjugal e a satisfação estrutural do cônjuge apresentaram escores médios acima de 

3,56 (Tabela 15). Os participantes apresentaram a satisfação com a emoção conjugal (35%) 

como principal domínio que gostariam que fosse diferente, em seguida a satisfação estrutural 

do conjugue (33%) e satisfação com a interação conjugal (32%). 

Quanto ao bem-estar subjetivo apresentado pelos participantes, a média dos escores foi 

de 2,64 (DP = 0,45). As dimensões afeto positivo, satisfação com a vida, foram as que 

apresentaram maiores médias. A menor média foi evidenciada na dimensão de afeto negativo 

(M = 1,77 DP = 0,77); entretanto, a dimensão de insatisfação com a vida apresentou média de 

escores > 2,50 (Tabela 15). Os participantes neste período apresentaram a satisfação com a 

vida (39%) a principal dimensão do bem-estar subjetivo, em sequência apresentaram as 

dimensões; insatisfação coma a vida 23%, afeto positivo 21% e afeto negativo 17%. 

Quando avaliado a qualidade de vida dos participantes, mensurada pela escala EPIC, a 

média dos escores foi igual a 69,62 (DP = 12,02). A análise das subescalas aponta que a 

função urinária teve escore médio de 77,63 (DP = 18,99), sendo a irritabilidade/obstrução 

urinária a subescala com maior média (M = 89,47; DP = 15,59). Em relação ao habito 

intestinal (M = 92,19; DP = 11,78), as subescalas função do habito intestinal e incômodo 

relacionado ao habito intestinal apresentaram escores similares. Na avaliação da função 

sexual (M = 23,43; DP = 19,40), a subescala função sexual (M = 20,24; DP = 19,75) 

apresentou média inferior a de incômodo sexual (M = 30,61; DP = 28,91). Quanto ao domínio 

da função hormonal, os participantes apresentaram escore médio de 86,75 (DP = 17,75), 

sendo que para a subescala função hormonal, os escores (M = 82,97; DP = 22,09) são 

inferiores aos relativos ao incômodo (M = 89,90; DP = 16,87) (Tabela 15).  

 

5. 7 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T4) 

 

No presente estudo, neste período, os participantes (n = 36) apresentaram escores de 

dor que variaram de 0 a 6 na escala EVA (M = 0,81 DP = 1,68) (Tabela 16). A manifestação 

de dor foi identificada em 22,22% dos participantes, sendo que 11,11% apresentaram dor leve 

e 11,11% apresentaram dor moderada e nenhum participante apresentou dor intensa.  

As estratégias de enfrentamento que apresentaram médias mais elevadas foram 

resolução de problemas (M = 1,80 DP = 0,82) e reavaliação positiva (M = 1,77; DP = 0,69). O 

conjunto de fatores do modo de enfrentamento focado na emoção apresentou maior média (M 

= 1,48; DP = 0,67) do que o modo focado no problema (M = 1,26; DP = 0,70) (Tabela 16), 

sendo utilizado por 62% dos participantes. As estratégias de enfrentamento mais utilizadas 
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pelos participantes foram resolução de problema 16%, reavaliação positiva 16% e suporte 

social 15%. 

Tabela 16 – Distribuição das variáveis Dor, Enfrentamento, Morbidade Psicológica, 

Satisfação com o Suporte Social, Satisfação Conjugal, Bem-estar Subjetivo e Qualidade de 

Vida (EPIC) de participantes submetidos à prostatectomia radical no período T4 da amostra 

estudada. Ribeirão Preto (2016). 

 

Variável Mínimo Máximo Média Desvio padrão  

Dor (n = 36) 0 6 0,81 1,68 

     

Enfrentamento (n = 36)     

Confronto 0 2,33 0,74 0,78 

Afastam 0 2,86 1,27 0,81 

Autocontrole 0 3 1,44 0,75 

Suporte Social 0 3 1,59 0,85 

Aceite Responsabilidade 0 3 1,12 0,82 

Fuga 0 3 1,22 1,02 

Resolução de Problema 0,25 3 1,80 0,82 

Reavaliação Positiva 0,22 3 1,77 0,69 

     

Enfrentamento Focado no 

Problema 

0 2,88 1,20 0,79 

Enfrentamento Focado na 

Emoção 

0,20 2,68 1,48 0,67 

     

Morbidade Psicológica Total 

(n = 36) 
1 27 8,86 6,29 

Escore Ansiedade 0 14 4,67 3,54 

Escore Depressão 0 13 4,19 3,30 

     

Satisfação com Suporte 

Social Total (n = 36) 

2,20 4,87 3,81 0,67 

Satisfação Amizade 1,40 5 3,67 0,79 

Satisfação Intimidade 2 5 3,58 0,84 

Satisfação Família 1 5 4,19 0,88 

Satisfação Atividade Social 1,67 5 3,98 1,07 

     

Satisfação Conjugal Total  

(n = 36) 

1 3 1,99 0,59 

Satisfação com Interação 

Conjugal  

1 3 1,95 0,67 

Satisfação com Emoção 

Conjugal  

1 3 2,16 0,52 

Satisfação Estrutural 

Conjugal  

1 3 1,95 0,65 

     

Bem-estar Subjetivo Total  

(n = 36) 

1,58 4,08 2,59 0,50 

Afeto Positivo 1,24 4,48 3,06 0,81 

Afeto Negativo 1 4,62 1,73 0,78 

Satisfação com a Vida  2,13 5 3,95 0,67 

Insatisfação com a Vida 1 4,71 2,55 0,92 

    Continua  
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    Continuação 

Satisfação com a Vida 

Total 

2,07 4,80 3,30 0,66 

     

EPIC Total (n = 36) 34,50 94,84 74,57 11,70 

     

Função Urinária Total  

(n = 36) 

52,08 100 83,11 14,13 

Função 25 100 77,25 19,92 

Incomodo 57,14 100 87,30 13,13 

Incontinência 6,25 100 65,83 26,73 

Irritabilidade / Obstrução 64,29 100 94,84 9,52 

     

Hábitos Intestinal Total  

(n = 36) 

30,36 100 94,44 11,93 

Função 42,86 100 95,04 10,43 

Incomodo 17,86 100 93,85 14,33 

     

Função Sexual Total (n = 36) 0 87,85 32,96 24,93 

Função 0 82,44 28,85 24,71 

Incomodo 0 100,00 42,19 32,81 

     

Função Hormonal Total  

(n = 36) 

45,45 100 89,14 12,02 

Função 40 100 84,31 15,08 

Incomodo 50 100 93,17 10,92 

 

Quanto à morbidade psicológica, observou-se escore médio de 8,86 (DP = 6, 29), 

escore médio de ansiedade de 4,67 (DP = 3,54) e de depressão de 4,19 (DP = 3,30) (Tabela 

16). Neste período, 19,44% dos participantes apresentaram morbidade psicológica, 25% 

apresentaram ansiedade e 13,88% depressão.  

Em relação à satisfação com o suporte social, o escore médio foi de 3,81 (DP = 0,67). 

As dimensões do suporte social que apresentaram maiores médias foram a satisfação com a 

família (M = 4,19; DP = 0,88) e satisfação com a atividade social (M = 3,98; DP = 1,07) 

(Tabela 16). Os participantes apresentaram a satisfação com a família (28%) como principal 

dimensão do suporte social, seguido por satisfação com a atividade social (26%), satisfação 

coma a amizade (23%) e satisfação com a intimidade (23%). 

Quando avaliada a satisfação conjugal a média foi de 1,99 (DP = 0,59). A satisfação 

com a emoção conjugal foi a que apresentou média maior (Tabela 16), sendo que (36%) dos 

participantes a apontaram como o principal domínio que gostaria que fosse diferente; em 

seguida a satisfação estrutural do conjugue (32%) e satisfação com a interação conjugal 32%. 

Na avaliação do bem-estar subjetivo dos participantes (M = 2,59; DP = 0,50) 

evidenciou-se que o afeto negativo apresentou a menor média (M = 1,73; DP = 0,78). 

Entretanto, a insatisfação com a vida apresentou média dos escores de 2,55 (DP = 0,92) 
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(Tabela 16). Os participantes neste período apresentaram como principal dimensão do bem-

estar subjetivo a satisfação com a vida (38%); em sequência, a insatisfação coma a vida 25%, 

afeto positivo 21% e afeto negativo 17%. 

A qualidade de vida, mensurada pela escala EPIC, apresentou média de 74,57 (DP = 

11,70). A análise de cada uma das subescalas do EPIC, apontou que o domínio de função 

urinária apresentou média de 83,11 (DP = 14,13); em relação à subescala de função urinária a 

média foi de 77,25 (DP = 19,92), já o incômodo urinário nos participantes deste estudo teve 

média de 87,30 (DP = 13,13) e a incontinência urinária de 65,83 (DP = 26,73). Já o escore 

médio do domínio de habito intestinal apresentado pelos participantes foi de 94,44 (DP = 

11,93), sendo os valores referentes a função do habito intestinal similares aos de incômodo. 

Em relação ao domínio de função sexual (M = 32,96; DP = 24,93), a subescala função 

sexual apresentou média inferior a do incômodo sexual. Quanto ao domínio da função 

hormonal (M = 89,14; DP = 12,02) a subescala de função hormonal apresentou escore médio 

menor em relação ao incômodo relacionado.  

 Tendo em vista a verificação da hipótese proposta no estudo, e por se tratarem de dois 

constructos distintos, consideramos necessário conhecer, inicialmente, a possível correlação 

entre as variáveis aqui tratadas como desfecho, conforme descrito a seguir. 

  

5.8 Correlação entre Bem-estar Subjetivo e Qualidade de vida. 

 

Foi interesse verificar a correlação entre Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida, 

nos diferentes períodos do estudo, conforme gráficos a seguir (Figura 5).  
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Figura 5- Dispersão entre Bem-estar subjetivo (EBE) e Qualidade de vida (EPIC), nos 

diferentes períodos (T0, T1, T2, T3 e T4). 

 

Pelo Coeficiente de Correlação de Spearman, os seguintes resultados T0 (rho= - 

0,1136; p = 0,2417); T1(rho= - 0,2183; p = 0,0291); T2 (rho= - 0,0126; p = 0,9172); T3 (rho= 

- 0,2781; p = 0,0505) e T4 (rho= - 0,1166; p = 0,5250) evidenciam que as variáveis não 

apresentaram correlação, exceto em T1. 

 Tais achados justificam análise individual de possíveis fatores preditores para as 

variáveis dependentes Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida no processo de recuperação 

cirúrgica para pessoas submetidas à prostatectomia radical, conforme análises descritas a 

seguir.  

 

5.9 Análise exploratória, considerando cada variável independente com a variável 

dependente Bem-estar Subjetivo. 

 

Para identificar os fatores preditivos de Bem-estar Subjetivo, inicialmente foi feita 

uma análise exploratória, apresentada pelas figuras 6 a 16, considerando cada variável 

independente. 

Para a variável raça/cor representada no Boxplot`s, nota-se que a raça/cor parda 

destacou em relação ao bem-estar nos períodos T0, T2 e T4. Já a raça/cor negra destacou-se 

no período T4 (Figura 6). 
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Figura 6 - Análise exploratória considerando a raça/cor em relação ao bem-estar subjetivo 

(EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quanto a variável ansiedade, as figuras sugerem uma relação linear positiva com o 

bem-estar subjetivo, em todos os períodos analisados (Figura 7). 

Figura 7 - Análise exploratória considerando a ansiedade em relação ao bem-estar subjetivo 

(EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando avaliada a variável depressão, os gráficos parecem sugerir uma relação linear 

positiva com o bem-estar subjetivo nos períodos T0, T3 e T4, entretanto, sugerem relação 

quadrática em T1 e T2 (Figura 8).  
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Figura 8 - Análise exploratória considerando a depressão em relação ao bem-estar subjetivo 

(EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 
  

Em relação a variável satisfação conjugal, nota-se uma sugestiva relação linear 

positiva entre a satisfação conjugal e bem-estar subjetivo, em todos os períodos analisados 

(Figura 9). 

Figura 9 - Análise exploratória considerando a satisfação conjugal em relação ao bem-estar 

subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Para satisfação com o suporte social, os gráficos sugerem relação quadrática quanto ao 

bem-estar subjetivo em T0, T1, T2 e T4 e relação linear negativa em T3 (Figura 10). 
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Figura 10 - Análise exploratória considerando a satisfação com o suporte social em relação 

ao bem-estar subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Nota-se que a dor não aparenta relação com o bem-estar subjetivo, em todos os 

períodos (Figura 11). 

Figura 11 - Análise exploratória considerando a dor em relação ao bem-estar subjetivo 

(EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Para a variável idade, os gráficos apresentam indícios de uma possível relação 

quadrática, em todos os períodos analisados (Figura 12). 
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Figura 12 - Análise exploratória considerando a idade em relação ao bem-estar subjetivo 

(EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Para a variável enfrentamento focado no problema, os gráficos apresentam indícios de 

uma possível relação linear positiva em relação ao bem-estar subjetivo, em todos os períodos 

avaliados (Figura 13).  

Figura 13 - Análise exploratória considerando o enfrentamento focado no problema em 

relação ao bem-estar subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Em relação ao enfrentamento focado na emoção, nota-se uma possível relação 

quadrática com o bem-estar subjetivo em todos os períodos analisados (Figura 14). 
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Figura 14 - Análise exploratória considerando o enfrentamento focado na emoção em relação 

ao bem-estar subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando analisado o tempo de anestesia, os gráficos sugerem uma relação não linear 

(quadrática em T3 e T4 ou cubica T0, T1, T2) com o bem estar (Figura 15).  

Figura 15 - Análise exploratória considerando o tempo de anestesia em relação ao bem-estar 

subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4).  

 

Na distribuição do tempo de cirurgia, os gráficos sugerem uma possível relação 

quadrática quanto ao bem-estar subjetivo, nos cinco períodos (Figura 16). 



87 

Figura 16- Análise exploratória considerando o tempo de cirurgia em relação ao bem-estar 

subjetivo (EBE), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

5.10 Análise exploratória, considerando cada variável independente com a variável 

dependente Qualidade de Vida. 

 

Para identificar os possíveis fatores preditivos para a compreensão da qualidade de 

vida, inicialmente foi feita uma análise exploratória, considerando cada variável independente 

(Figuras 17 a 27). 

Na análise descritiva da qualidade de vida em relação à raça/cor, observou-se que a 

raça/cor parda destacou nos períodos T0, T2 e T4. Já a raça/cor negra destacou-se no período 

T4 (Figura 17). 

Figura 17 - Análise exploratória considerando a raça/cor em relação à qualidade de vida 

(EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 
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Quando avaliado a distribuição da ansiedade em relação à qualidade de vida observa-

se possível relação linear negativa (Figura 18). 

 
Figura 18 - Análise exploratória considerando a ansiedade em relação à qualidade de vida 

(EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Os gráficos sugerem uma possível relação negativa em todos os períodos avaliados 

quanto as variáveis depressão e qualidade de vida (EPIC) (Figura 19).  

Figura 19 - Análise exploratória considerando a depressão em relação à qualidade de vida 

(EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando avaliado a satisfação conjugal os gráficos não apresentam indícios de relação 

com a qualidade de vida (EPIC), em todos os períodos (Figura 20).  
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Figura 20 - Análise exploratória considerando a satisfação conjugal em relação à variável 

qualidade de vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Os gráficos de dispersão relacionados à variável satisfação com o suporte social não 

apresentam uma sugestão clara de relação com qualidade de vida (Figura 21), visto que as 

sugestões são diferentes em cada tempo. 

Figura 21 - Análise exploratória considerando a satisfação com o suporte social em relação à 

qualidade de vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 
 

A dor, segundo os gráficos a seguir, sugere não apresentar relação com a qualidade de 

vida em T0, T3 e T4; entretanto, uma possível relação linear negativa é sugerida nos tempos 

T1 e T2 (Figura 22). 
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Figura 22 - Análise exploratória considerando a dor em relação à qualidade de vida (EPIC), 

segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando avaliada a variável idade, as figuras não sugerem possível relação com a 

qualidade de vida, em todos os períodos (Figura 23). 

Figura 23 - Análise exploratória considerando a idade em relação à qualidade de vida (EPIC), 

segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Em relação ao enfrentamento focado no problema, as figuras não sugerem relação 

linear com a qualidade de vida (EPIC), em todos os períodos analisados (Figura 24). 
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Figura 24- Análise exploratória considerando o enfrentamento focado no problema em 

relação à qualidade de vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando avaliado o enfrentamento focado na emoção, observa-se uma possível relação 

quadrática com a qualidade de vida em todos os períodos (Figura 25). 

Figura 25- Análise exploratória considerando o enfrentamento focado na emoção em relação 

à qualidade de vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Quando avaliado o tempo de anestesia, nota-se uma aparente relação linear com a 

qualidade de vida, nos períodos T0, T1 e T2. Aparentemente não há relação com a qualidade 

de vida nos períodos T3 e T4 (Figura 26).  
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Figura 26 - Análise exploratória considerando o tempo de anestesia em relação à qualidade 

de vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

Na análise, nota-se que o tempo de cirurgia não aparenta relação com a qualidade de 

vida, em todos os períodos (Figura 27). 

Figura 27 - Análise exploratória considerando o tempo de cirurgia em relação à qualidade de 

vida (EPIC), segundo os períodos (T0 a T4). 

 

5.11 Apresentação da análise de regressão das variáveis sociodemográficas psicológicas e 

clínicas em relação ao Bem-estar Subjetivo. 

 

No modelo inicial da análise de regressão, observou-se que as variáveis tempo de 

cirurgia (p = 0,0300), enfrentamento focado no problema (p = 0,0382), ansiedade (p = 0,0228) 
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e satisfação conjugal (p = 0,0155) foram preditoras de bem-estar subjetivo (Tabela 17). 

Entretanto, observou-se que a idade, raça, tempo de anestesia, dor, enfrentamento focado na 

emoção, depressão e satisfação com o suporte social não foram preditoras do bem-estar 

subjetivo (p > 0,05) (Tabela 17).  

Tabela 17 – Modelo de regressão inicial para as variáveis Idade, Raça, Tempo de Cirurgia, 

Tempo de Anestesia, Dor, Enfrentamento Focado no Problema, Enfrentamento Focado na 

Emoção, Ansiedade, Depressão, Satisfação com o Suporte Social e Satisfação Conjugal em 

relação ao Bem-estar Subjetivo. Ribeirão Preto (2016).  

 

Efeitos Aleatórios (Intercept) Residual 

   Desvio Padrão: 0,1242 0,1032 

   

      

Efeitos Fixos Valor 

Erro 

Padrão GL t-valor p-valor 

(Intercept) 0,7137 0,2160 225 3,3048 0,0011 

Idade 0,0002 0,0019 99 0,1091 0,9133 

Raça Negra 0,0220 0,0366 99 0,6018 0,5487 

Raça Parda -0,0023 0,0375 99 -0,0623 0,9505 

Tempo de Cirurgia  -0,1913 0,7329 225 -0,2610 0,7943 

Tempo de Cirurgia**2 0,5736 0,2627 225 2,1837 0,0300 

Tempo de Anestesia  0,0278 0,0323 99 0,8619 0,3908 

Dor  -0,0027 0,0033 225 -0,8201 0,4130 

Enfrentamento Focado 

no Problema 
0,0530 0,0254 225 2,0851 0,0382 

Enfrentamento Focado 

na Emoção 
0,0047 0,0237 225 0,1973 0,8438 

Ansiedade  0,0064 0,0028 225 2,2930 0,0228 

Depressão  0,0011 0,0031 225 0,3478 0,7283 

Satisfação com o 

Suporte Social 
-0,0135 0,0156 225 -0,8657 0,3876 

Satisfação Conjugal  0,0373 0,0153 225 2,4385 0,0155 

Período T1 -0,0032 0,0176 225 -0,1824 0,8554 

Período T2 -0,0219 0,0181 225 -1,2113 0,2271 

Período T3 -0,0351 0,0200 225 -1,7591 0,0799 

Período T4 -0,0475 0,0246 225 -1,9323 0,0546 
GL = Graus de liberdade; **2 = Termos polinomiais de ordem quadrática. 

No modelo final de regressão, as variáveis tempo de cirurgia (p = 0,0008), 

enfrentamento focado no problema (p = 0,0001), ansiedade (p = 0,0075) e satisfação conjugal 

(p = 0,0105) foram preditoras de bem-estar subjetivo (Tabela 18). Sendo que, para cada 

aumento de um ponto no enfrentamento focado no problema espera-se aumento relativo na 

média de bem-estar subjetivo de 5,97% e para cada aumento de um ponto no escore de 

ansiedade espera-se um aumento relativo na média de bem-estar de 0,68%, já para cada 

aumento de um ponto no escore da satisfação conjugal espera-se um aumento relativo na 
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média de bem-estar de 3,83%, sugerindo que, quanto mais insatisfeito em relação ao 

relacionamento conjugal maior o bem-estar subjetivo.  

Tabela 18 – Modelo de regressão final para as variáveis Tempo de Cirurgia, Enfrentamento 

Focado no Problema, Ansiedade, e Satisfação Conjugal em relação ao Bem-estar Subjetivo. 

Ribeirão Preto (2016).  

 

Efeitos Aleatórios (Intercept) Residual       

Desvio Padrão: 0,1278 0,1032       

Efeitos Fixos Valor 
Erro 

padrão 
GL t-valor p-valor Média 

LI_ 

Média 

LS_ 

Média 

(Intercept) 0,8104 0,0362 233 22,3992 0,0000 2,2487 2,0948 2,4140 

Tempo de 

Cirurgia 0,1830 0,2601 233 0,7038 0,4822 1,2009 0,7213 1,9993 

Tempo de 

Cirurgia**2 0,8655 0,2538 233 3,4101 0,0008 2,3761 1,4449 3,9075 

Enfrentamento  

Focado no 

Problema  

0,0580 0,0145 233 4,0084 0,0001 1,0589 1,0281 1,0906 

Ansiedade 0,0068 0,0025 233 2,6995 0,0075 1,0068 1,0019 1,0118 

Satisfação 

Conjugal 0,0376 0,0146 233 2,5809 0,0105 1,0383 1,0091 1,0684 

Período T1 -0,0092 0,0154 233 -0,6006 0,5487 0,9908 0,9615 1,0211 

Período T2 -0,0268 0,0172 233 -1,5627 0,1195 0,9735 0,9413 1,0068 

Período T3 -0,0382 0,0195 233 -1,9563 0,0516 0,9625 0,9263 1,0001 

Período T4 -0,0465 0,0239 233 -1,9461 0,0528 0,9546 0,9110 1,0003 

LI = Limite inferior do intervalo de confiança; LS = Limite superior do intervalo de confiança; GL = Graus de liberdade; **2 

= Termos polinomiais de ordem quadrática. 

 

Os participantes desta pesquisa não apresentaram diferença entre as médias de bem-

estar nos diferentes períodos, quando comparado com T0 (p > 0,05) (Tabela 18).  

 

5.12 Análise de regressão das variáveis sociodemográficas psicológicas e clínicas em 

relação à Qualidade de Vida (EPIC). 

 

Quando analisado o modelo inicial das possíveis variáveis preditoras, 

sociodemográfica, psicológicas e clínicas em relação à qualidade de vida, notou-se que as 

variáveis dor (p ≅ 0,0000), enfrentamento focado na emoção (p = 0,0337), ansiedade (p = 

0,0026) depressão (p = 0,0471) e satisfação conjugal (p = 0,0377) foram preditoras de 

qualidade de vida (EPIC) para pacientes submetidos á prostatectomia radical (Tabela 19). 

Já as variáveis idade, raça/cor, tempo de cirurgia, tempo de anestesia, enfrentamento 

focado no problema e satisfação com o suporte social não foram preditoras da qualidade de 

vida (p > 0,05) (Tabela 19). 
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Tabela 19 – Modelo de regressão inicial para as variáveis Idade, Raça, Tempo de Cirurgia, 

Tempo de Anestesia, Dor, Enfrentamento Focado no Problema, Enfrentamento Focado na 

Emoção, Ansiedade, Depressão, Satisfação com o Suporte Social e Satisfação Conjugal em 

relação à Qualidade de Vida (EPIC). Ribeirão Preto (2016). 

 

Efeitos Aleatórios (Intercept) Residual 

   Desvio Padrão: 0,0871 0,0946 

   

      

Efeitos Fixos Valor 

Erro 

Padrão GL t-valor p-valor 

(Intercept) 4,3694 0,1185 223 36,8775 0,0000 

Idade 0,0002 0,0015 98 0,1434 0,8863 

Raça Negra -0,0175 0,0283 98 -0,6192 0,5372 

Raça Parda 0,0068 0,0287 98 0,2349 0,8148 

Tempo de Cirurgia  0,0286 0,0298 98 0,9620 0,3384 

Tempo de Anestesia  -0,0221 0,0246 98 -0,8981 0,3714 

Dor  -0,0136 0,0030 223 -4,5923 0,0000 

Enfrentamento Focado no 

Problema  0,2725 0,2541 223 1,0727 0,2846 

Enfrentamento Focado no 

Problema**2 0,0238 0,1864 223 0,1280 0,8983 

Enfrentamento Focado na Emoção  -0,3198 0,2736 223 -1,1688 0,2437 

Enfrentamento Focado na 

Emoção**2 0,3998 0,1871 223 2,1364 0,0337 

Ansiedade  -0,5134 0,1683 223 -3,0505 0,0026 

Ansiedade**2 -0,4363 0,1308 223 -3,3343 0,0010 

Depressão  -0,0054 0,0027 223 -1,9964 0,0471 

Satisfação com o Suporte Social  0,0108 0,0138 223 0,7860 0,4327 

Satisfação Conjugal  -0,0547 0,1481 223 -0,3693 0,7123 

Satisfação Conjugal**2 0,2942 0,1407 223 2,0906 0,0377 

Período T1 -0,1219 0,0158 223 -7,7160 0,0000 

Período T2 -0,1568 0,0163 223 -9,6329 0,0000 

Período T3 -0,1692 0,0181 223 -9,3328 0,0000 

Período T4 -0,0709 0,0220 223 -3,2193 0,0015 
GL = Graus de liberdade; **2 = Termos polinomiais de ordem quadrática. 

Já no modelo final da análise de regressão, as varáveis dor (p ≅ 0,0000), 

enfrentamento focado na emoção (p = 0,0131), ansiedade (p = 0,0044), depressão (p = 

0,0094) e satisfação conjugal (p = 0,0186) foram preditoras de qualidade de vida (Tabela 20). 

Notou-se que para cada aumento de um ponto nos escores de dor espera-se uma redução 

relativa de 1,48% na pontuação de qualidade de vida, bem como, para cada aumento de um 

ponto no escore de depressão espera-se redução relativa de 0,67% na pontuação de qualidade 

de vida. 
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Tabela 20 – Modelo de regressão final para as variáveis Dor, Enfrentamento Focado na 

Emoção, Ansiedade, Depressão e Satisfação Conjugal em Relação à Qualidade de Vida 

(EPIC). Ribeirão Preto (2016).  

 

Efeitos Aleatórios (Intercept) Residual       

Desvio Padrão: 0,0903 0,0966       

Efeitos Fixos Valor 
Erro 

Padrão 
GL t-valor 

p-

valor 
Média 

LI_ 

Média 

LS_ 

Média 

(Intercept) 4,4413 0,0165 237 268,5673 0,0000 84,8829 82,1758 87,6793 

Dor -0,0148 0,0029 237 -5,0414 0,0000 0,9853 0,9797 0,9910 

Enfrentamento 

Focado na Emoção 
-0,1493 0,1551 237 -0,9629 0,3366 0,8613 0,6355 1,1672 

Enfrentamento 

Focado na 

Emoção**2 

0,3417 0,1367 237 2,4996 0,0131 1,4074 1,0766 1,8399 

Ansiedade -0,4724 0,1641 237 -2,8783 0,0044 0,6235 0,4520 0,8601 

Ansiedade**2 -0,4259 0,1329 237 -3,2056 0,0015 0,6532 0,5034 0,8475 

Depressão -0,0068 0,0026 237 -2,6172 0,0094 0,9933 0,9883 0,9983 

Satisfação Conjugal -0,0617 0,1477 237 -0,4177 0,6765 0,9401 0,7038 1,2559 

Satisfação 

Conjugal**2 0,3305 0,1394 237 2,3704 0,0186 1,3916 1,0589 1,8290 

Período T1 -0,1347 0,0153 237 -8,8008 0,0000 0,8740 0,8482 0,9006 

Período T2 -0,1623 0,0163 237 -9,9707 0,0000 0,8502 0,8235 0,8778 

Período T3 -0,1747 0,0182 237 -9,5916 0,0000 0,8397 0,8102 0,8702 

Período T4 -0,0783 0,0222 237 -3,5307 0,0005 0,9247 0,8854 0,9658 
LI = Limite inferior do intervalo de confiança; LS = Limite superior do intervalo de confiança; GL = Graus de liberdade; **2 

= Termos polinomiais de ordem quadrática. 

 

Quanto à qualidade de vida, os participantes apresentaram diferença entre as médias 

em todos os períodos, T1 (p ≅ 0,0000), T2 (p ≅ 0,0000), T3 (p≅ 0,0000) e T4 (p = 0,0005) 

quando comparados ao período de base (T0) (Tabela 20). No período T1 espera-se uma 

redução relativa de 12,6% nos escores de qualidade de vida em relação ao T0. No período T2 

espera-se uma redução relativa de 15,98% nos escores de qualidade de vida em relação ao T0. 

Já no período T3 espera-se uma redução relativa de 16,03% nos escores de qualidade de vida 

em relação ao T0. Quando avaliado o período T4 é esperado uma redução relativa de 7,53% 

nos escores de qualidade de vida em relação ao T0 (Tabela 20).  

 Os dados apresentados subsidiaram as considerações descritas a seguir.  
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6. DISCUSSÃO 
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A coleta de dado ocorreu em um período aproximado de 18 meses, com número 

variado de participantes em cada momento do estudo (Figura 4), sendo que houve variação 

quanto ao intervalo de tempo em cada momento de coleta, embora se tenha buscado realizar a 

obtenção dos dados no momento basal (T0) e aos 30, 60, 180 e 320 dias após o ato cirúrgico.  

De acordo com a literatura, devido às observações nos participantes de estudos 

longitudinais ocorrerem em períodos diferentes, o desbalanceamento dos dados (desigualdade 

de dados entre os diferentes momentos de coleta) tem sido frequente. Ainda, o tempo total de 

observação nem sempre é igual para todos os indivíduos (FAUSTO et al., 2008).   

As recomendações de Heidenreich et al (2011) indicam seguimento para o câncer de 

próstata localizado no período de três, seis e doze meses após o tratamento e, após este 

período, a cada seis meses até os três anos seguindo-se posteriormente anualmente. Nesta 

pesquisa o seguimento do paciente representou desafio, devido aos períodos de retornos na 

instituição contarem com certa variação, conforme dinâmica do ambulatório da instituição e 

condições clínicas do paciente; soma-se ainda, o surgimento de complicações, como também 

a não aderência do participante ao esquema terapêutico e consequente falta ao retorno 

programado. 

A perda de seguimento ao longo de um estudo pode prejudicar a validade interna e a 

conclusão dos resultados (OLIVEIRA; PARENTE, 2010). Geralmente os indivíduos que são 

perdidos durante o seguimento de um estudo tendem a diferir dos que permanecem, quanto ao 

desfecho. As perdas podem incluir proporção maior de indivíduos com piores indicadores e 

fatores de risco relevantes para o estudo. A saída de um participante do estudo pode ser 

reversível; assim, considerar um único episódio de não resposta como não participação pode 

ser prematuro (BARRETO et al., 2013). É possível, por exemplo, que não se estabeleça 

contato com um participante em um determinado momento devido a uma ausência temporária 

do país ou cidade, ou mesmo, um participante pode recusar responder a entrevista e no 

período seguinte, se torne acessível novamente ou aceite participar de entrevistas e exames. 

Portanto, uma perda pode ser considerada temporária até que se comprove o contrário. Isso 

implica que, em um devido momento, as análises realizadas podem incluir indivíduos que 

foram perdas temporárias em um momento anterior (BARRETO et al., 2013). Tal tipo de 

perda temporária ocorreu na presente pesquisa. 

Entretanto, para ajustar as características do delineamento desta pesquisa, realizou-se 

análise dos dados por meio de modelos de efeitos mistos, que possibilita descrever a tendência 

temporal levando em conta a correlação que existe entre medidas sucessivas, bem como, 

estimar a variação na medida basal e a taxa de mudança ao longo do tempo, de modo que, as 
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medidas dos indivíduos não precisam ser iguais em todos os períodos e balanceadas. Pois o 

modelo de análise assume que o padrão de alteração na resposta individual é o mesmo para 

todos os indivíduos, mas que, os indivíduos podem apresentar comportamentos longitudinais 

diferentes (FAUSTO et al., 2008). 

 

6.1 Dados Sociodemográficos  

 

Em relação às variáveis sociodemográficas dos participantes (Tabelas 8 e 9), os dados 

apresentam similaridades a outros estudos, como ao de Alves, Medina e Andreoni (2013), 

quando validaram um instrumento de qualidade de vida em pacientes diagnosticados com 

câncer de próstata e indicados para a cirurgia de prostatectomia radical.  

As características dos participantes corroboram com a epidemiologia da população, 

visto que a literatura afirma que três quartos dos casos de hiperplasias malignas ocorrem entre 

os 60 e 65 anos de idade e mais de 70% dos casos de câncer de próstata ocorrem em homens 

acima de 70 anos (MATA et al., 2015). 

A maioria apresentava idade superior a 60 anos e baixo nível de escolaridade (M = 

5,13 anos), fatores que podem ter interferido na coleta de dados, tanto na perda de 

participantes, em face dos instrumentos, como nas respostas das variáveis estudadas, dado que 

a literatura tem apontado que pacientes com extremos de idades apresentam maiores impactos 

na qualidade de vida (JI et al., 2017). 

O fato de a maioria (59,17%) dos participantes ser de cor branca e ter união 

estável/casados (89,17%) pode ter influenciado o comportamento das variáveis de 

recuperação cirúrgica, como o bem estar subjetivo e qualidade de vida. Uma vez que, 

pacientes de cor branca pode apresentar melhores resultados de sobrevida livre de doença em 

comparação com pacientes negros e, consequentemente, resultados de qualidade de vida 

(COHEN et al., 2006; PIETRO et al., 2016). Quanto à maioria dos pacientes ter relatado a 

união estável/casados, este é um importante fator apontado pela literatura, uma vez que o 

apoio conjugal está associado a níveis mais elevados de qualidade de vida e é fundamental 

para o ajuste conjugal, de saúde física e mental no processo de recuperação (PEREIRA et al., 

2011; ZHOU et al., 2011). 
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6. 2 Dados clínicos e psicológicos do pré-operatório (T0) 

 

O período pré-operatório é caracterizado pela vulnerabilidade, gerando angústia, medo 

e de ansiedade para o paciente que será submetido à prostatectomia radical. A cirurgia e a 

anestesia desencadeiam sentimentos e comportamentos peculiares de ajustes, cuja finalidade é 

enfrentar o estresse, medo e ansiedade provocados pelo evento cirúrgico. Na tentativa de 

desqualificar tais sentimentos e controlar o pensamento, para êxito no procedimento cirúrgico, 

os pacientes tentam direcionar as suas expectativas e seus pensamentos de forma positiva 

almejando obter boa saúde e melhor qualidade de vida com a cirurgia (MADEIRA et al., 

2010). 

Na instituição onde a pesquisa foi realizada, pacientes são submetidos à consulta pré-

anestésica. A avaliação pré-anestésica (APA) é o processo de avaliação clínica que precede os 

cuidados anestésicos necessários à realização de cirurgia ou procedimento não cirúrgico. A 

realização desta avaliação antes da cirurgia pode resultar em diminuição da morbidade e 

aumento da qualidade do ato anestésico-cirúrgico, ainda, pode reduzir a ansiedade do 

paciente, o cancelamento de cirurgias e os custos decorrentes de exames complementares e 

consultas especializadas solicitados no pré-operatório (ISSA et al., 2011). 

Tais pacientes são, usualmente, informados pela equipe de saúde sobre os aspectos 

essenciais da patologia e tratamento, tais como as vantagens, desvantagens e possíveis 

complicações da prostatectomia radical. Conforme a literatura, no pré-operatório, a 

comunicação e orientação são fundamentais com a finalidade de diminuir o risco cirúrgico, 

promover a recuperação e evitar complicações no pós-operatório. Tais estratégias devem ser 

utilizadas pela equipe multidisciplinar com enfoque amplo, contemplando questões 

biopsicossociais além de aspectos que permitam atender necessidades específicas para a 

assistência humanizada e holística (COSTA et al., 2013). A realização da visita pré-cirúrgica 

pela equipe de saúde pode ter interferido nos escores das variáveis observadas no presente 

estudo. 

Nesta etapa do estudo (T0) foram avaliadas as seguintes variáveis: presença de dor; 

estratégias de enfrentamento; morbidade psicológica (ansiedade e depressão); satisfação com 

o suporte social; satisfação conjugal; bem-estar subjetivo e qualidade de vida. 

A literatura aponta que neste período, 12% dos pacientes apresentaram dor antes de se 

submeterem a prostatectomia radical (SALL, 1997). Estudo que avaliou pacientes no pré-

operatório de enucleação da próstata com holmium laser, identificou escore médio pela EVA 
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igual a 3,2 (DP = 1,9) e 44% de participantes com dor no pré-operatório, sendo 21% de dor 

leve, 21% moderada e 2% dor intensa (KIM; OH, 2014). 

Dos 120 participantes, no inicio do presente estudo, 15,83% apresentaram dor (M= 

0,63; DP = 1,67) (Tabela 10). A literatura apontou que a presença de dor crônica no pré-

operatório (dor > 6 meses) determinou maior risco de desenvolvimento de dor aguda no pós-

operatório (CAUMO et al., 2002). 

Com relação às estratégias de enfrentamento apresentadas pelos participantes, antes da 

cirurgia, houve predomínio do conjunto dos fatores que retratam os modos de enfrentamento 

focado no problema quando comparado ao de enfrentamento focado na emoção (Tabela 10), 

em consonância ao estudo de Lev et al. ( 2009).  

Neste período o indivíduo pode apresentar uma reação emocional e sistêmica 

modulada pela avaliação cognitiva. Tal avaliação individual e subjetiva pode desencadear 

comportamentos de ajuste para enfrentar os eventos interpretados como ameaçadores para a 

vida, como o processo cirúrgico. Portanto, cada paciente apresenta recursos particulares para 

enfrentar a cirurgia, a anestesia e gerenciar a ansiedade para que suas atitudes de 

enfrentamento influenciem positivamente na luta para atingir o equilíbrio (MEDEIROS; 

PENICHE, 2006). 

As estratégias de enfrentamento mais utilizada pelos participantes foram o de suporte 

social e resolução de problemas, seguidos pelos enfrentamentos de reavaliação positiva, fuga, 

autocontrole, afastamento, aceite da responsabilidade e confronto. 

A literatura aponta que em pacientes no pré-operatório de cirurgia de colecistectomia, 

as estratégias de enfrentamento mais utilizadas foram fuga e esquiva (46,6%) seguido-se 

resolução de problemas (20%), reavaliação positiva (13,3%), afastamento (6,7%), suporte 

social (6,7%) e aceite da responsabilidade (6,7%) (SANTOS et al. 2006). 

Em relação à morbidade psicológica no pré-operatório, ainda que a média (10,18) seja 

inferior ao escore de corte para tal ocorrência (escore = 15), ao se examinar individualmente 

25% apresentaram morbidade psicológica; 33,33% apresentaram ansiedade e 15% depressão, 

embora com escores médios baixos (Tabela 10).  

Estudo com pacientes de cirurgia eletivas apresentou resultado similar, apontando um 

valor médio de 6,8 pontos de ansiedade. Os autores relatam que sintomas de ansiedade foram 

apresentados por 40% dos indivíduos no pré-operatório. Na avaliação da depressão, 

identificaram um valor médio de 4,4 pontos, sendo que, 22% do grupo estudado apresentava 

sinais de depressão (SANTOS et al., 2012). 
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Depressão e ansiedade são comuns em pacientes hospitalizados especialmente aqueles 

à espera de cirurgia. A ansiedade pré-operatória tem impacto direto no processo de 

recuperação cirúrgica e é considerada preditora para uma gama de resultados indesejados após 

a cirurgia, incluindo aumento da incidência de dor, náuseas, vômitos e ansiedade pós-

operatória. O fornecimento de informações pré-operatórias é uma estratégia apropriada para 

promover o engajamento dos pacientes de cirurgia em seu programa de tratamento e reduzir a 

incidência de ansiedade pré-operatória (MCINTOSH; ADAMS, 2011). 

A satisfação com o suporte social dos participantes foi avaliada (M = 3,84; DP = 0,61). 

Todas as dimensões (satisfação com a amizade, satisfação com a intimidade, satisfação com a 

família e satisfação com a atividade social) apresentaram escores médios elevados, em 

especial para satisfação com a família e atividade social (Tabela 10). Estudo que avaliou a 

satisfação com o suporte social de pacientes no pré-operatório de cirurgia para a obesidade 

obteve maiores médias para as dimensões satisfação com a família (M= 3,93; DP = 1,04) e 

satisfação com a amizade (M = 3,69; DP = 1,28) (SILVA; PAIS-RIBEIRO;CARDOSO, 

2009). 

Quanto à satisfação conjugal apresentada pelos participantes desta pesquisa, o domínio 

emoção conjugal (M = 1,96; DP = 0,55), apresentou maior média, evidenciando que o 

participante gostaria que esta fosse diferente (Tabela 10). Estudo aponta que o estresse geral 

associado ao cuidado pode diminuir a qualidade de vida do conjugue. Os cônjuges de 

pacientes com câncer de próstata relataram mais sofrimento emocional associado com o 

diagnóstico do que seus maridos; à medida que os problemas dos pacientes aumentam, ocorre 

uma diminuição recíproca na qualidade de vida do cônjuge, expressa por preocupação 

contínua com a doença com a alteração do sono e da sensação de bem-estar, e da capacidade 

de avaliação da doença interferindo por fim na qualidade de vida (HARDEN et al., 2013). 

A literatura aponta que o fato de ser casado está relacionado a uma maior satisfação do 

paciente a longo prazo, mas não a curto prazo. A satisfação a longo prazo pode ser 

influenciada por medidas globais de qualidade de vida, como o suporte social que surge de 

uma relação conjugal (ASGARI et al., 2011). Os pacientes que nunca casaram, são separados, 

viúvos ou divorciados apresentam maior risco de um estágio mais avançado para o tratamento 

com prostatectomia radical. Após a cirurgia, tais pacientes apresentaram maior taxa de 

mortalidade (ABDOLLAH et al., 2011). Estudo que abordou homens com câncer de próstata 

localizado e suas parceiras demonstrou existir bom funcionamento conjugal antes da cirurgia, 

pois 91% dos homens e 84% das mulheres relataram que estavam satisfeitos com sua relação 

conjugal (CHAMBERS et al., 2016). 
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Quanto ao bem-estar subjetivo, apresentado pelos participantes, antes da cirurgia, a 

satisfação com a vida e o afeto positivo retrataram os maiores valores, assim como, o aspecto 

negativo e insatisfação com a vida (Tabela 10). Estudo em pacientes com câncer de próstata, 

que avaliou a qualidade de vida por instrumento que considera o bem-estar como dimensão da 

qualidade de vida, aponta que no período pré-operatório os pacientes apresentaram escores 

médios de bem-estar físico (M = 26,3; DP = 2,3), funcional (M = 23,6; DP = 4,3), 

social/familiar (M = 17,9; DP = 4.4), emocional (M = 24,4; DP = 3,2) e que o bem-estar dos 

pacientes varia através do tempo (LEE et al., 2001). 

O bem-estar subjetivo maior ajuda as pessoas gerar mais energia e ser mais ativas, 

sendo componente vital na recuperação e tratamento. Portanto, o bem-estar subjetivo exerce 

função fundamental no progresso crescente da melhoria da capacidade funcional, 

sobrevivência e recuperação de pacientes; o bem-estar refere-se à avaliação subjetiva e 

multidimensional da vida diária do paciente (NGAMABA, 2016; WANG et al., 2016).  

Nesta pesquisa os participantes, no pré-operatório, apresentaram satisfação com a vida 

(39%) a principal dimensão do bem-estar subjetivo. De acordo com a literatura, bem-estar 

baixo no pré-operatório pode influenciar de forma negativa os resultados funcionais e 

emocionais do paciente no pós-operatório. Assim, para tais pacientes no pré-operatório, pode 

ser proposto programa específico de informação, apoio psicológico e /ou social, a fim de obter 

melhores resultados no pós-operatório (BARLESI et al., 2006).  

A qualidade de vida dos participantes com câncer de próstata antes de se submeterem 

a cirurgia foi avaliada pelo EPIC (M = 81,80; DP = 11,19) (Tabela 10). Estudo que avaliou 

pacientes antes e após serem submetidos à prostatectomia radical identificou média inferior 

(M = 61,4; DP = 30,4) de qualidade de vida (PEARCE et al., 2015). 

O escore médio de função urinária total apresentada pelos participantes no presente 

estudo, assim como os das subescalas de função, incômodo e incontinência urinária foram 

similares aos observados na literatura (VAN TOL-GEERDINK et al., 2013); já em relação a 

irritabilidade/obstrução, os participantes do presente estudo apresentaram resultados (M = 

89,26; DP = 16,13) ligeiramente superior ao estudo supracitado (M = 85; DP = 13). 

A qualidade de vida dos participantes relacionada ao domínio habito intestinal, 

apresentou média (total) (M = 92,23; DP = 10,94) (Tabela 10) inferior à do estudo de Van 

Tol-Geerdink et al., 2013 (M = 96; DP = 7). Quando avaliadas as subescalas função deste 

domínio e incômodo, identificou-se resultados similares aos de Dragicevic et al (2010).  

Quanto ao domínio da qualidade de vida direcionada à função sexual dos 

participantes, a literatura aponta resultados similares no mesmo período (VAN TOL-
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GEERDINK et al., 2013). Contudo, em relação aos escores da subescala de função sexual a 

média apresentada pelos participantes (M = 54,43; DP = 22,90) foi superior aos resultados 

médios apresentados na literatura (M = 28,3; DP = 21,5) (DRAGICEVIC et al., 2010). Por 

outo lado, em relação ao incômodo sexual apresentado pelos participantes nesta pesquisa (M 

= 63,07; DP = 30,13) os resultados divergiram do apresentado pela literatura, os quais foram 

superiores (M = 85,1; DP = 20,5) (DRAGICEVIC et al., 2010). 

A função hormonal total, outro domínio da qualidade de vida, apresentada pelos 

participantes, antes da cirurgia, apresentou escore médio de 89,28 (DP = 14,66) (Tabela 10). 

Estudo que avaliou tal função (FERRER et al. 2008) apresentou escores que apontaram para 

qualidade de vida maior (M = 95,5; DP = 1,0), em relação aos achados na presente pesquisa. 

Quando avaliada a subescala função hormonal, os participantes apresentaram média de 

escores de 85,46 (DP = 17,66) (Tabela 10). Estudo que avaliou a função hormonal de 

pacientes submetidos à prostatectomia radical (RICE et al., 2010), apresentou para esta 

subescala resultado médio (M = 91,1; DP = 11,2) de qualidade de vida superior aos achados 

da presente pesquisa. Já os valores médios para a subescala de incômodo do domínio 

hormonal (M = 94,5; DP = 8,6) (RICE et al., 2010) foram similares aos apresentados nesta 

pesquisa (M = 92,47; DP = 13,99). 

 

6.3 Dados clínicos do intraoperatório 

 

Nesta etapa do estudo, foram avaliadas o Tempo de Cirurgia; Escore ASA; Tempo de 

Anestesia; Tipo de Anestesia; Uso de Transfusão e Tipo de Cirurgia. 

Observou-se tempo médio de cirurgia (M= 3:57:15 horas; DP = 1:00:32) (Tabela 11) 

superior ao estudo brasileiro em um hospital público de ensino de referência no atendimento 

oncológico (M = 2:78 horas) quando realizada a prostatectomia radical aberta suprapúbica 

(AMORIM et al., 2010); isto pode impactar no processo de recuperação cirúrgica, uma vez 

que, o tempo maior de cirurgia está associado com mais complicações, longos períodos de 

internação e custos mais elevados (HARRISON et al., 2014; ABEL et al., 2014). Também o 

tempo maior de anestesia no ato cirúrgico pode influenciar no tempo de internação e 

recuperação cirúrgica de prostatectomia radical (GAINSBURG et al., 2010). 

Dos participantes, 79,65% foram classificados com ASA II (Tabela 12), compatível 

com a literatura (FROEHNER et al., 2014). A ASA avalia o estado geral de saúde focada no 

risco perioperatório, tal consulta surge como atividade importante e amplamente 

recomendada; utilizada como medida preventiva para o surgimento de complicações. Os 
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pacientes classificados com estado físico ASA II, como já destacado, são aqueles que 

apresentam alteração sistêmica leve ou moderada causada pela doença cirúrgica ou por outro 

processo patológico que está controlado (SCHWARTZMAN et al., 2011). 

O tipo de anestesia mais utilizada (62,8%) foi a geral balanceada (Tabela 12). A 

anestesia balanceada é a associação de diferentes fármacos injetáveis e inalatórios, com o 

objetivo de proporcionar características desejáveis no ato anestésico-cirúrgico. A anestesia é 

induzida com um agente hipnótico e relaxante muscular; e para a manutenção da anestesia, 

anestésico volátil, doses incrementais de narcóticos e relaxantes musculares são utilizados 

(TAHERI et al., 2015). 

Conforme a literatura, a anestesia geral combinada com analgesia epidural não reduz o 

risco de progressão do câncer ou melhora a sobrevivência após prostatectomia radical no 

grupo de pacientes com alto risco de progressão da doença em tempo mediano de observação 

de 14,00 anos (WUETHRICH et al., 2013). 

O tipo de cirurgia mais realizado foi prostatectomia radical aberta suprapúbica 

(97,4%) (Tabela 12). A literatura aponta que o tratamento cirúrgico nas últimas décadas 

sofreu modificações importantes quanto ao acesso à próstata e custos diretamente 

relacionados. A videolaparoscopia e especialmente a robótica ainda estão distantes do 

cotidiano do urologista em inúmeras regiões do mundo, principalmente pelas limitações 

financeiras. Na atualidade, o acesso suprapúbico é o mais empregado no Brasil e foi 

desenvolvido com o melhor conhecimento da anatomia pélvica (AMORIM et al., 2010). 

Com relação à transfusão, a grande maioria das cirurgias não necessitou de transfusão 

(Tabela 12). Conforme a literatura, apesar da melhora constante na técnica cirúrgica uma taxa 

de transfusão de 20-50%, era comum até o início da última década. A perda de sangue pode 

ser influenciada dentre outros, pela duração da cirurgia (BAUMUNK et al., 2014).  

 

6. 4 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T1) 

 

No pós-operatório, tanto o paciente cirúrgico quanto seus familiares esperam que os 

profissionais de saúde contribuam para a diminuição da angústia, dor e sofrimentos físicos e 

psicológicos associados à doença e tratamento. Assim, desejam ser acolhidos, amparados e 

não responsabilizados pela situação em que se encontram. Portanto, no pós-operatório, o 

paciente cirúrgico exige cuidados fundamentados nas necessidades evidentes e/ou 

potencializadas pelo processo anestésico cirúrgico, bem como, nas necessidades inerentes ao 
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indivíduo, respeitando seus valores e promovendo interações para melhor condição de 

enfrentamento da cirurgia (RAZERA; BRAGA, 2011). 

Após a cirurgia, usualmente, os participantes estão preocupados com o retorno e 

adaptações as atividades da vida diárias, bem como, o tipo e manejo dos cuidados exigidos 

pelo procedimento cirúrgico, como sinais e sintomas esperados no pós-operatório, cuidados 

com o cateter urinário, higiene e cuidados com a ferida cirúrgica, hidratação e nutrição, 

terapêutica medicamentosa e retorno ao serviço de saúde. Cabe destacar que os participantes e 

familiares devem ser informados pela equipe de saúde da instituição sobre os cuidados 

necessários para a alta hospitalar e o período de retorno para a avaliação do processo de 

recuperação do paciente e retirada do cateter uretral (MATA, 2013). 

Estudo brasileiro realizado com pacientes submetidos à cirurgia de retirada de próstata 

aponta que 100% apresentavam conhecimento deficiente em relação aos cuidados pós-

operatórios e com o cateter uretral. O que pode ter importante implicação para o retorno do 

paciente ao domicílio, uma vez que, no pós-operatório há uma reestruturação familiar em 

função das atividades de cuidado exigidas pelos pacientes, que comumente geram dúvidas 

sobre a melhor forma de lidar com as alterações físicas e emocionais, sinais e sintomas 

esperados e os indicativos de recuperação (NAPOLEÃO; CALDATO; PETRILLI FILHO, 

2009). 

A cirurgia é uma experiência estressante, tanto fisiológica quanto psicológica. A resposta 

fisiopatológica à cirurgia engloba um complexo processo inflamatório, que envolve sistema 

nervoso central, endócrino e interação celular durante as diferentes fases que por sua vez vai 

determinar a cicatrização de feridas bem sucedida e eventual recuperação (GRAHAM; 

BECERRIL-MARTINEZ, 2014; THEUNISSEN et al., 2016). 

Os participantes deste estudo usaram cateter uretral por período que variou entre 11 e 48 

dias (M = 14,77; DP = 5,755). A técnica reconstrutiva padrão após prostatectomia radical 

envolve a colocação de um cateter uretral para servir de “stent” a anastomose vesico-uretral e 

para a drenagem da bexiga. A quantidade de dias para a permanência do cateter uretral tem 

suscitado discussões na literatura sobre qual o período de tempo que o cateter uretral deve ser 

retirado após prostatectomia radical (SOUTO et al., 2004). Atualmente, há evidências de que 

pode ser seguro remover cateteres uretrais no período de dois a quatro dias (NADU et al., 

2001); entretanto, há relatos que é mais seguro a remoção no período de quatro dias 

(TIGUERT; RIGAUD; FRADET, 2004), pois reduz o risco de incontinência 

(MATSUSHIMA et al., 2015); consideram-se seguro remover cateter uretral no período de 
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dois dias, apenas para pacientes cuidadosamente selecionados (JAMES; GLACKIN; 

DOHERTY, 2012). 

“Autores apontam que há relatos de que, “sem a realização da cistografia, a retirada do 

cateter uretral em sete dias após a prostatectomia radical tem baixa complicação, de forma que 

os resultados são equivalentes às da retirada do cateter uretral no período de 14 dias de pós-

operatório” (SOUTO et al., 2004, p 263).  

Outro aspecto de interesse da presente pesquisa foi a ocorrência de complicações. No 

período de trinta dias, 92,86% dos participantes não apresentaram complicações. As 

complicações consideradas em um estudo que comparou técnicas de prostatectomia radical 

perineal e suprapúbica foram aquelas diretamente relacionadas ao leito cirúrgico, sendo as 

principais a lesão no reto e fistula urinária (AMORIM et al., 2010). 

A dor foi referida por 57,65% dos pacientes, sendo a média igual a 2,42 (DP = 2,75), 

neste período (Tabela 13). Estudo que avaliou a dor no pós-operatório apresentou escores 

similares a esta pesquisa (56,52%) (SALL et al.,1997).  

Conforme a literatura, a dor no pós-operatório é uma dor aguda causada por trauma 

cirúrgico que inclui reações inflamatórias e iniciação de barreira no neurônio aferente, que 

transmite sinais sensoriais ao cérebro. A dor é um fenômeno complexo e inclui componentes 

comportamentais, desenvolvimental, emocional, fisiológico e sociocultural (SNG et al., 

2016); cerca de 20% a 56% dos pacientes podem desenvolver dor crônica após a cirurgia 

(KHAN et al., 2011). 

Dentre as estratégias de enfrentamento apresentadas pelos participantes do estudo, as 

que apresentaram maiores médias foram fuga/esquiva, reavaliação positiva, suporte social e 

resolução de problemas (Tabela 13).  

No estudo que avaliou a estratégia de enfrentamento em pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica, as estratégias de enfrentamento mais empregadas foram resolução de 

problemas (M = 1,83; DP = 0,52) e reavaliação positiva (M = 1,75; DP = 0,50) (REZENDE, 

2011). 

O conjunto de fatores do modo de enfrentamento focado no problema apresentou 

maior média do que do modo de enfrentamento focado na emoção (Tabela 13). Problemas 

psicológicos muitas vezes diminuem a capacidade para lidar com os sintomas de uma cirurgia 

podem interferir no tratamento e processo de recuperação da cirurgia, prolongando o tempo 

de recuperação (KJOLHEDE et al., 2012). 
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Quanto à morbidade psicológica, neste período (T1), esta ocorreu em 15,17% dos 

participantes; 20,53% apresentaram ansiedade e 8,92% dos participantes apresentaram 

depressão. Os escores de ansiedade apresentados pelos participantes neste período foram 

superiores aos de depressão (Tabela 13). Estudo com participantes submetidos à 

prostatectomia radical relata que 31,6% apresentaram ansiedade e 0,5 apresentaram depressão 

(MATA et al., 2015).  

Com relação à satisfação com o suporte social neste período (M = 3,85; DP = 0,54) 

(Tabela 13), a satisfação com a família e satisfação com a atividade social foram as dimensões 

que os participantes apresentaram maiores média neste período. 

Estudo já citado, com pacientes no pós-operatório de cirurgia para a obesidade, 

apresentou resultados similares aos da presente pesquisa no que retrata maior média de 

escores para a dimensão satisfação com a família (M = 4,39; DP = 0,57). Contudo, para a 

satisfação com a atividade social (M = 2,65; DP = 1,45), os resultados divergiram (SILVA; 

PAIS-RIBEIRO; CARDOSO, 2009). 

Com relação à satisfação conjugal (M = 1,73; DP = 0,59) observou-se que neste 

período tanto as subescala da satisfação com a interação conjugal, como a de satisfação com 

emoção conjugal e a de satisfação estrutural do cônjuge apresentaram escores médios que 

caracterizam maior intenção de mudanças (Tabela 13), em especial a satisfação com a emoção 

conjugal (36%). 

O estado civil dos pacientes tem sido descrito como um fator prognóstico na sobrevida 

global no câncer, bem como em outras doenças. Assim, a literatura aponta que pacientes em 

um relacionamento conjugal têm melhor resultados quanto ao câncer de próstata, incluindo a 

sobrevida global (DU et al., 2012). Em função do estresse causado pelo processo de doença 

em casais que lidam com o câncer, as mulheres constantemente relatam mais angústia do que 

os homens, independentemente de se eles são o paciente ou o parceiro saudável no casal. 

Portanto, a insatisfação conjugal contribui para o sofrimento do cônjuge e pacientes com 

câncer (HAJ MOHAMMAD et al., 2015). 

Quanto ao bem-estar subjetivo (M = 2,70; DP = 0,52), os participantes apresentaram 

maiores médias nas dimensões de satisfação com a vida e afeto positivo. Cabe destacar que as 

menores médias foram observadas para o afeto negativo e insatisfação com a vida (Tabela 

13). Neste período, a dimensão do bem-estar mais empregada foi satisfação com a vida 39%. 

Estudo já mencionado, que avaliou a qualidade de vida por instrumento que considera 

o bem-estar como dimensão da qualidade de vida, apresentou escores médios de bem-estar 

físico (M = 20,9; DP = 5,0), funcional (M = 16,5; DP = 5,1), social/familiar (M = 19,9; DP = 
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3,8), emocional (M = 23,7; DP = 4,5), que reitera a afirmação de que estes variam ao longo do 

tempo (LEE et al., 2001).  

Em relação à qualidade de vida, apresentada pelos participantes no período de trinta 

dias, mensurada pela escala EPIC (M = 70,26; DP = 8,61) (Tabela 13) os resultados são 

similares aos achados de Dragicevic et al. (2010) para função urinária (M= 58.7; DP = 25,5) e 

incômodo urinário (M = 80,1; DP = 15,7) e a irritabilidade/obstrução (M = 83,5; DP = 13,5). 

Já em relação à incontinência urinária apresentada os dados divergem do referido estudo que 

obteve média de 45,1 (DP = 30,7) de qualidade de vida. 

Em relação ao domínio de hábito intestinal (M= 88,6; DP = 9,97), quando avaliados a 

função intestinal e incômodo intestinal os participantes apresentaram dados (Tabela 13) 

similares ao da literatura (M = 85,7; DP = 13,7) para função intestinal (M = 94,5; DP = 7,2) 

para incômodo intestinal, respectivamente) (DRAGICEVIC et al., 2010).  

Quanto ao domínio função sexual (M = 29,03; DP = 12,49) os participantes 

apresentaram (Tabela 13) para a subescala função sexual (M = 9,64; DP = 7,2) valores 

superiores aos da literatura (M = 4,7; DP = 9,0) (DRAGICEVIC et al., 2010). Já em relação 

ao incômodo sexual (M = 72,67; DP = 30,99), os participantes da presente pesquisa 

apresentaram escores inferiores aos do estudo citado (M = 83,7; DP = 27,1).  

Quanto ao domínio função hormonal (M= 90,21; DP = 12,45) (Tabela 13), os 

resultados obtidos são similares aos apresentados tanto para a subescala de função hormonal 

(M = 81,3) como em relação ao incômodo da função hormonal (M = 89,5) no estudo de 

Parker et al. (2011). 

 

6. 5 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T2) 

 

No período compreendido por volta de três meses após a prostatectomia radical, em 

geral os pacientes voltam-se para o retorno e adaptações as atividades de vida diária, como 

trabalho, emprego e lazer e com os resultados clínicos da cirurgia referentes à incontinência 

urinária e função sexual (MATA, 2013). 

Neste período, 42,16% (M = 1,72; DP = 2,52) dos participantes referiram apresentar 

dor, sendo que para 20,48% a dor era leve. São resultados maiores 33,33% do que os obtidos 

por Sall et al. (1997) ou os descritos por Kim; Oh (2014), que identificou presença em 27% 

dos pacientes. 

Com relação à estratégia de enfrentamento, as de confronto, aceite de responsabilidade 

e afastamento apresentaram os menores escores médios e as estratégias que apresentaram 
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médias maiores foram resolução de problemas e reavaliação positiva. Os fatores que compõe 

o modo de enfrentamento focado no problema foram mais utilizados neste período (Tabela 

14).  

Conforme a literatura, o enfrentamento geralmente envolve o uso de esforços 

cognitivos e/ou comportamentais para gerir desafios. Dessa forma os pacientes usam modos 

de enfrentamentos conforme momento e condição de estresse, assim, o enfrentamento pode 

ser aprimorado ou ajustado, para gerir desafios físicos, psicológicos e sociais, que envolvem o 

processo de recuperação, podendo resultar em impactos favoráveis na saúde do paciente após 

o tratamento (ZHOU et al., 2010).  

Neste período de recuperação cirúrgica, 24,09% participantes apresentaram morbidade 

psicológica, 26,50% apresentaram evidências de ansiedade e 21,68% de depressão. Estudo em 

paciente com câncer de próstata, no período de três meses, apresentou valores inferiores ao de 

nosso estudo tanto para ansiedade como para depressão (ENE et al., 2006). 

Os participantes neste período apresentaram satisfação com o suporte social (M= 3,89; 

DP = 0,56) médias que sugerem especial satisfação com a família e com a atividade social 

(Tabela 14). Apoio social é um termo intuitivo que é usado para descrever a ajuda que é dada 

e recebida de outros em uma situação difícil. Em pacientes com câncer de próstata o apoio 

social tem sido associado a melhores esforços de coping a longo prazo, da condição de saúde, 

portanto, o aumento do apoio social é uma abordagem que auxilia na resolução das complexas 

necessidades físicas e psicológicas que envolvem homens afetados pelo câncer de próstata 

(PATERSON et al., 2013). 

A satisfação conjugal dos participantes (M = 1,83; DP = 0,61) evidenciou que a 

satisfação com a interação conjugal, a satisfação com emoção conjugal e a satisfação 

estrutural do cônjuge apresentaram médias de escores indicando expectativas de mudanças, 

em especial a emoção conjugal (Tabela 14). Conforme a literatura, o relacionamento conjugal 

exerce importante efeito sobre pacientes com câncer de próstata. Pois, homens que nunca 

tiveram um relacionamento conjugal apresentaram maior risco de mortalidade especifica 

sobre o câncer de próstata. Tal fato está associado a um comportamento insalubre e/ou 

isolamento social que podem ter efeito prejudicial sobre a sobrevivência após prostatectomia 

(NEPPLE et al., 2012). 

Quanto ao bem-estar subjetivo (M = 2,69; DP = 0,47), as dimensões com maiores 

médias foram em relação à satisfação com a vida e o afeto positivo (Tabela 14) e a menor foi 

o afeto negativo; entretanto, a insatisfação com a vida apresentou média de escores de 2,79. 

São resultados similares aos obtidos por Lee et al. (2001). 
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O bem-estar emocional relacionado à saúde e as percepções do câncer de próstata 

geralmente não permanecem estáticos ao longo do tempo durante o tratamento, uma vez que, 

os pacientes submetidos à prostatectomia vivenciam constante estresse e imprevisíveis 

transformações na rotina de vida (TRAEGER et al., 2009). 

Quando avaliado a qualidade de vida, mensurada pela escala EPIC (M = 68,69; DP = 

9,54) (Tabela 14), para o domínio de função urinária no período de três meses, o escore médio 

dos participantes foi inferior ao escore médio (M = 78,7; DP = 1,6) observado na literatura 

(FERRER et al., 2008). Estudo que avaliou a subescala de função urinária apresentou escore 

médio superior (M = 65,3; DP = 21,2) e escore médio de incômodo urinário inferior (M = 69, 

2; DP = 20,1) em relação aos achados da presente pesquisa (RICE et al., 2010). A 

incontinência urinária nos participantes desta pesquisa apresentou média de escores inferior 

aos dados do estudo (M = 72,9; DP = 24,2) de Hashine et al. (2009); igual tendência foi 

obtida quanto à irritabilidade/obstrução referentes aos aspectos urinários, cuja médias de 

escore também inferior aos achados da literatura (M = 95,8; DP = 5,9) (HASHINE et al., 

2009).  

Quando avaliado o habito intestinal verificou-se resultados similares (M = 97,2; DP = 

0,5) ao apresentado pelo estudo de Ferrer et al. (2008). Ao analisar a função do habito 

intestinal, os participantes deste estudo apresentaram resultados similares (M = 89,5; DP = 

12,8) ao estudo de Dragicevic et al. (2010); também em relação ao incômodo relacionado ao 

habito intestinal, os achados foram similares (M = 97,1; DP = 7,1) aos resultados do estudo 

supra citado. 

Em relação à função sexual, os escores médios apresentados pelos participantes (M = 

23,92; DP = 17,87) (Tabela 14), foram similares ao estudo de Ferrer et al. (2008). Contudo, 

quando avaliado a subescala função sexual, os participantes apresentaram resultados 

superiores ao estudo de Dragicevic et al. (2010) (M = 5,5; DP = 11,2), contudo para incômodo 

sexual, o escore médio foi inferior ao dos participante do estudo citado (DRAGICEVIC et al., 

2010).  

Quanto ao domínio de função hormonal dos participantes, no período de três meses, 

observou médias dos escores similares aos resultados da literatura (M = 92,9; DP = 1,0) 

(FERRER et al. 2008). Ao avaliar as subescalas deste domínio, a literatura corrobora com os 

achados tanto para a função hormonal (M = 85,7; DP = 13,3) como em relação ao incômodo 

de função hormonal (M = 90,4; DP = 11,9) (RICE et al., 2010). 
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6. 6 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T3) 

 

No período de seis meses, os participantes manifestam preocupações com o retorno e 

adaptações com as atividades da vida diárias como trabalho, emprego e lazer e com os 

resultados clínicos da cirurgia referentes à incontinência urinária e função sexual (MATA, 

2013). 

Estudo que avaliou a recuperação de pacientes com câncer de próstata, observou que 

em torno de sete meses estes apresentaram melhora na condição de saúde, quanto os domínios 

de conforto físico, estado emocional, apoio psicológico, independência física e dor. Pois, os 

participantes já exerciam atividade de trabalho/emprego e as complicações relacionadas à 

incontinência urinária, desconforto com a ferida operatória e insegurança quanto o sucesso da 

cirurgia já estavam amenizados (EDUARDO, 2015). 

Dos participantes da presente pesquisa, no período de seis meses, 25,42% referiram 

dor (M = 1,05; DP = 2,13). Conforme a literatura, a dor foi presente em 20,83% deles (SALL 

et al.,1997) e em 11% segundo o estudo de Kim e Oh ( 2014).  

Com relação às estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes em T3, as de 

suporte social, fuga/esquiva, resolução de problemas e reavaliação positiva apresentaram as 

maiores médias. O conjunto de fatores do modo de enfrentamento focado no problema 

apresentou maior média do que o modo focado na emoção (Tabela 15), resultado similar aos 

achados da literatura onde o modo de enfrentamento focado no problema foi o mais utilizado 

(M = 4,12; DP = 2,46) quando comparado com o modo focado na emoção (M = 1,90; DP = 

1,16) (LEV et al., 2009). 

Estudo que examinou os efeitos de estratégias de enfrentamento sobre o estado 

emocional e qualidade de vida de casais que lidam com câncer de próstata, destacou que tais 

estratégias desempenham papel fundamental não apenas para o próprio bem-estar do paciente, 

mas também para os seus parceiros. Pois, quando os sujeitos usam o enfrentamento focado no 

problema ou a busca de apoio social, tanto os pacientes, como seus cônjuges, experimentam 

menos ansiedade e sintomas depressivos (LAFAYE et al., 2014). 

Estudo que avaliou o enfrentamento em resposta ao câncer de mama apresentou que o 

coping não foi estável ao longo do tempo; portanto, os resultados de uma medida avaliada no 

início da evolução da doença não devem ser considerados constantes durante períodos de 

tempo mais longos (GEYER; KOCH-GIESSELMANN; NOERES, 2015). 

O modo de enfrentamento focado no problema para pacientes com câncer de próstata 

no período de seis meses é um preditor significativo de qualidade de vida (LEV et al., 2004). 
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Exerce papel chave não apenas no bem-estar do paciente, mas também do seu parceiro. 

Pacientes ou cônjuges que usam o modo focado na emoção enfrentam níveis mais elevados de 

ansiedade e sintomas depressivos, ao contrario dos que usam o modo focado no problema 

(LAFAYE et al., 2014). 

Quanto à morbidade psicológica apresentada pelos participantes neste período (T3), o 

escore médio foi 8,31 (DP = 6, 06), sendo o escore médio de ansiedade superior ao de 

depressão (Tabela 15). Dentre os participantes 16,94% apresentaram morbidade psicológica, 

16,94% a evidencias de ansiedade e 15,25% de depressão. 

Conforme a literatura os níveis de ansiedade e depressão em níveis moderados ou mais 

elevados são baixos em homens com câncer de próstata localizado, mas associam-se a aos 

resultados sexuais, enquanto a angústia elevada associa-se a resultados urinários (PUNNEN et 

al., 2013). A sintomatologia de ansiedade e depressão foi importante preditor de qualidade de 

vida de pacientes com câncer de próstata no período de seis meses (LAFAYE et al., 2014). 

Estudo aponta que menos de 5% dos pacientes apresentaram níveis de ansiedade ou depressão 

moderada ou alta, sendo que nesta fase os pacientes submetidos à prostatectomia radical 

apresentaram 18% de ansiedade e 18% de depressão (PUNNEN et al., 2013). 

Quando avaliado a satisfação com o suporte social (M = 3,97; DP = 0,60), as 

dimensões do suporte social neste período que apresentaram maiores médias foram a 

satisfação com a família e satisfação com a amizade (Tabela 15). Pacientes sob tratamento 

para câncer de próstata localizado, que apresentaram níveis mais elevados de apoio social no 

início do estudo, apresentaram níveis mais elevados de qualidade de vida também em dois 

anos após o início do tratamento. Entretanto, o nível de percepção de estrese na linha de base 

pode diminuir o efeito dos benefícios do suporte social (ZHOU et al.,2010). 

O fornecimento de apoio social recíproco dos parceiros no relacionamento conjugal 

diminui significativamente após a cirurgia e depois aumentou novamente nos meses 

seguintes. A provisão de apoio recíproco nos casais pode variar durante a adaptação ao 

comprometimento funcional relacionado à doença e coexistir com a provisão de apoio 

orientada para as necessidades (KNOLL et al., 2009). 

Quando avaliado a satisfação conjugal dos participantes do presente estudo, nos seis 

meses de pós-operatório, (M = 1,76; DP = 0,63) (Tabela 15), obteve-se que a satisfação com a 

emoção conjugal foi o principal domínio que o participante gostaria que fosse diferente. 

Conforme a literatura, a satisfação conjugal entre os pacientes de câncer e seus cônjuges pode 

ser influenciada pelo funcionamento da saúde física e mental. Em particular, o funcionamento 
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do paciente com câncer de próstata pode afetar tanto a sua satisfação conjugal como a do seu 

cônjuge.  

Quanto ao bem-estar subjetivo apresentado pelos participantes, no período de seis 

meses, (M = 2,64; DP = 0,45), a menor média foi evidenciada na dimensão de afeto negativo, 

entretanto, a dimensão de insatisfação com a vida apresentou média de escores > 2,50 (Tabela 

15). Estudo aponta que embora a vivencie a longo prazo do câncer de próstata não pareça ser 

uma experiência altamente traumática, fatores de personalidade e uso de estratégias de coping 

após o tratamento introduz variabilidade ao bem-estar de formas complexas, diferindo em 

relação aos resultados positivos e negativos. A percepção da doença pode influenciar e 

direcionar os níveis de bem-estar emocional, particularmente para os homens que estão 

vivenciando o estresse resultante do tratamento para o câncer de próstata. Portanto, torna-se 

fundamental a atenção clínica à forma como a experiência do câncer se ajusta ao contexto 

mais amplo das atitudes, para a escolha e orientação de estratégias de coping do paciente 

(TRAEGER et al., 2009). 

Quando comparado os dados sobre a qualidade de vida dos participantes, mensurada 

pela escala EPIC, (M= 69,62; DP = 12,02) (Tabela 15) aos da literatura, esta aponta 

resultados médios inferiores (M = 59,8; DP = 33,0) (PEARCE et al., 2015). A análise de cada 

uma das subescalas do EPIC aponta que a função urinária apresentada pelos participantes teve 

resultados médios ligeiramente inferiores aos obtidos no estudo de Ferrer et al. (2008) (M = 

83,2; DP = 1,5). Em relação à subescala função urinária, os participantes da presente pesquisa 

apresentaram resultado médio inferior ao citado na literatura (M = 85,4; DP = 15,1), assim 

como para incômodo urinário (M = 92,7; DP = 8,3), incontinência urinária (M = 81,1 DP = 

20,7) e irritabilidade/obstrução urinária (M = 97,2; DP = 5,1) (DRAGICEVIC et al., 2010). 

Ainda, observa-se em relação ao escore total da avaliação de habito intestinal (M = 

92,19; DP = 11,78) (Tabela 15) média inferior ao da literatura (M = 96,8; DP = 0,9) 

(FERRER et al., 2008); contudo, ao se analisar a função do habito intestinal, os participantes 

deste estudo apresentaram escores médio similar aos da literatura (M = 92,7; DP = 8,3), em 

contraposição aos relativos ao incômodo relacionado ao habito intestinal cujo escore médio 

foi ligeiramente inferior ao do estudo (M = 98,0; DP = 3,7) de Dragicevic et al. (2010).  

A função sexual apresentada pelos participantes (M = 23,43; DP = 19,40) (Tabela 15), 

apresentou dados similares (M = 23,7; DP = 1,6) aos dados obtidos por Ferrer et al. (2008). 

Contudo, quando avaliado a subescala função sexual, os participantes de nosso estudo 

apresentaram escore médio superiores aos de Dragicevic et al. (2010) (M = 5,1; DP = 9,5); 

Por outro lado, para o incômodo sexual observou-se o contrario ao se considerar os achados 



115 

de Dragicevic et al. (2010) (M = 85,3; DP = 21,7) em relação a qualidade de vida dos 

pacientes submetidos à prostatectomia radical no período de três meses. 

Quanto ao domínio da função hormonal (M = 86,75; DP = 17,75) (Tabela 15), a 

literatura apresentou resultados médios superiores (M = 93,4; DP = 1,0) (FERRER et al. 

2008). Quando avaliada a subescala função hormonal, os participantes apresentaram média de 

escores similar aos da literatura (M = 84,5; DP = 15,0); igual resposta abrange os dados 

relativos ao incômodo relacionado à função hormonal e os achados no estudo (M = 89,3; DP 

= 13,5) de Rice et al. (2010). 

 

6. 7 Dados clínicos e psicológicos do pós-operatório (T4) 

 

No período de doze meses, alguns pacientes podem referir desconforto e preocupações 

com o retorno e adaptações às atividades da vida diária como trabalho emprego, lazer e com 

os resultados clínicos da cirurgia referentes à incontinência urinária e função sexual (MATA, 

2013). 

A manifestação de dor foi identificada em 22,22% dos participantes (M = 0,81; DP = 

1,68) (Tabela 16). Conforme a literatura, a dor após a cirurgia interfere no processo de 

recuperação, caracterizando como uma das principais causas de prolongamento do tempo de 

recuperação e alta hospitalar após a cirurgia. A dor aguda referente ao processo cirúrgico pode 

tornar-se intratável e persistir; tal condição é referida como dor crônica nesta etapa, em 

relação à cirurgia (KHAN et al., 2011).  

Em relação às estratégias de enfrentamento, as médias mais elevadas foram resolução 

de problemas e reavaliação positiva (Tabela 16). E o conjunto de fatores do modo de 

enfrentamento focado na emoção apresentou maior média em relação ao modo focado no 

problema, sendo utilizado por 62% dos participantes.  

As estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelos participantes foram resolução de 

problema, reavaliação positiva e suporte social (Tabela 16). Estudo que avaliou mesmo tipo 

de participantes também identificou que o modo focado no problema foi o mais utilizado (M 

= 3,78; DP = 2,74) quando comparado com o focado na emoção (M = 1,61; DP = 1,23) (LEV 

et al., 2009). 

Quanto à morbidade psicológica (M = 8,86; DP = 6, 29), o escore médio de ansiedade 

foi similar ao de depressão (Tabela 16). Neste período, 19,44% apresentaram morbidade 

psicológica, 25% evidências de ansiedade e 13,88% de depressão. Estudo que verificou os 

níveis de ansiedade e depressão de pacientes em condições similares, no mesmo período, 
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apresentou a média de ansiedade (M = 6,0; DP = 4,0) superior à de depressão (M = 4,7; DP = 

3,9) (RATH et al., 2016).  

Em relação à satisfação com o suporte social, (M = 3,81; DP = 0,67), as dimensões 

que apresentaram maiores médias foram a satisfação com a família e satisfação com a 

atividade social (Tabela 16). Pacientes que relataram ter recebido e fornecido suporte social 

foi positivamente associado com a satisfação do relacionamento. O recebimento de suporte 

social pelo paciente está relacionado com melhores funções eréteis antes e após a cirurgia. 

Após prostatectomia, os pacientes se beneficiam das interações de apoio social com seus 

cônjuges em termos de satisfação de relacionamento e indicadores de funcionamento sexual 

(KNOLL et al., 2009). 

Quando avaliado a satisfação conjugal (M = 1,99; DP = 0,59), a satisfação com a 

emoção conjugal foi a que apresentou média maior (Tabela 16). Em geral, o câncer afeta a 

qualidade de vida de paciente e família, mas o câncer de próstata, em particular, afeta tão 

fortemente o cônjuge, bem como o paciente, que é referido como "doença de relacionamento" 

(ZHOU et al., 2011; HARDEN et al., 2013).  

Em relação ao bem-estar subjetivo dos participantes neste período (M = 2,59; DP = 

0,50) evidenciou que o afeto negativo apresentou a menor média similar à insatisfação com a 

vida (Tabela 16). O estado geral de saúde, o bem-estar psicológico, relações sociais e da 

capacidade funcional são os principais domínios que definem qualidade de vida. O impacto 

negativo no bem-estar psicológico e estado de saúde geral em pacientes que foram submetidos 

à prostatectomia radical pode estar relacionada com a incontinência urinária e/ou disfunção 

erétil no pós-operatório (FICARRA et al., 2000; SOPKO; BURNETT, 2016). 

A qualidade de vida apresentada pelos participantes no período de doze meses, 

mensurada pela escala EPIC, (M = 74,57; DP = 11,70) (Tabela 16), apresentou valores 

superiores aos achados da literatura (M = 60,2; DP = 30,9) (PEARCE et al., 2015).  

A análise de cada uma das subescalas do EPIC, que avalia a qualidade de vida do 

participante submetido à prostatectomia radical, foi realizada. 

O domínio de função urinária para os participantes no período de doze meses 

apresentou média de 83,11 (DP = 14,13) (Tabela 16). No estudo de Ferrer et al. (2008) os 

resultados quanto o domínio da função urinária dos pacientes (M = 88,5; DP = 1,2) e em 

relação à subescala de função urinária (M = 81; DP = 18) foram ligeiramente superior; e 

quanto ao incômodo urinário (M = 83; DP = 14) e irritabilidade/obstrução (M = 91; DP = 5,9) 

foram inferiores. Quanto à incontinência urinária os resultados da literatura apresentam-se 

superiores (M = 69; DP = 28) aos do nosso estudo (VAN TOL-GEERDINK et al., 2013).  
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Em relação ao domínio de habito intestinal apresentado pelos participantes (M = 

94,44; DP = 11,93), estudo identificou resultados similares (M = 97,4; DP = 0,5) (FERRER et 

al. 2008). A literatura ainda aponta resultados similares (M = 94; DP = 8) quanto à subescala 

de função do habito intestinal e para o incômodo relacionado ao habito intestinal (M = 96; DP 

= 7) (VAN TOL-GEERDINK et al., 2013). 

Em relação ao domínio de função sexual apresentado pelos participantes no período de 

doze meses (M = 32,96; DP = 24,93), (Tabela 9) os resultados são similares aos da literatura 

(M = 33,8; DP = 2,1) (FERRER et al. 2008), bem como, para os achados pelo autor citado na 

sub escala incômodo sexual (M = 43; DP = 26). Entretanto, em relação à subescala de função 

sexual os resultados foram superiores aos apresentados na literatura (M = 22; DP = 17) (VAN 

TOL-GEERDINK et al., 2013). 

Quanto ao domínio da função hormonal (M = 89,14; DP = 12,02) a literatura apresenta 

resultados maiores (M = 93,3; DP = 1,0) quanto o domínio de função hormonal (FERRER et 

al. 2008), bem como, referente à subescala de função hormonal (M = 86,7; DP = 14,6), mas 

inferior para o incômodo relacionado à função hormonal (M = 90,4; DP = 13,7) (RICE et al., 

2010). 

 Pelo exposto apreende-se que tanto variáveis físicas como subjetivas apresentaram 

expressões de alteração desde a fase inicial do estudo, isto é, em T0, e estas estiveram presente 

nos demais momentos de observação.  

Esses resultados, conforme expresso no referencial teórico descrito, são fatores que 

impactam o bem-estar e a qualidade de vida que, por sua vez, podem apresentar características 

peculiares nesta população. Tal consideração justifica o interesse em conhecer a possível 

correlação entre tais variáveis, dado representarem, como já destacado, constructos distintos, 

mas relacionados à recuperação cirúrgica. 

 

6.8. Correlação entre as variáveis Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida. 

 

O bem-estar subjetivo geralmente é medido como satisfação com a vida em combinação 

com um equilíbrio entre emoções positivas e negativas. Estudo aponta que altos níveis de 

bem-estar psicológico são fator protetor contra doenças mentais, sintomas psicopatológicos e 

marcadores biológicos de saúde física (WEISS; WESTERHOF; BOHLMEIJER, 2016).  

A qualidade de vida tem sido representada pela percepção dos indivíduos de sua posição 

na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL GROUP, 1994). A satisfação em 
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relação ao resultado do tratamento de pacientes com câncer de próstata gera mudanças na 

qualidade de vida (WHOQOL GROUP, 1994). Autores apontam que a preocupação com a 

qualidade de vida tem se tornado perceptível na escolha do tratamento pelos pacientes com 

câncer próstata (WAGNER et al., 2016; ADAMOWICZ, 2016). 

Em pacientes com câncer de mama, a literatura destaca que o bem-estar e qualidade de 

vida possuem relações que não é constante ao longo do tempo, o que pode estar relacionado a 

uma mudança na resposta de adaptação do bem-estar conforme condições de saúde dos 

pacientes (MANDEL et al., 2016).   

Nesta pesquisa ao se avaliar a relação entre o bem-estar subjetivo e qualidade de vida, os 

dados corroboram os achados de Mandel et al. (2016). Notou-se que tais variáveis não se 

relacionaram em T0, T2, T3 e T4 (p > 0,05) e teve relação negativa em T1 (p = 0,029) 

sugerindo que tais variáveis representam constructos diferentes, fundamentais, que integram a 

vida dos participantes com câncer de próstata de forma independente.  

Considerando a abordagem teórica dos instrumentos aplicados, cabe lembrar que o de 

bem-estar subjetivo abrange as dimensões mais direcionadas aos aspectos de avaliação 

psicológica e estado de espírito dos pacientes sobre os sentimentos experimentados. Já o 

instrumento de qualidade de vida empregado está direcionado às dimensões de aspectos 

físicos específicos do processo de recuperação de pacientes com câncer de próstata. Dessa 

forma, sugere-se que a relação negativa entre bem-estar subjetivo e qualidade de vida 

observada nos resultados no tempo T1, pode ser explicada pela avaliação cognitiva (positiva) 

do participante sobre ter passado com sucesso pelo procedimento cirúrgico e que tem 

expectativa de cura para o câncer de próstata, contudo, ainda enfrenta as dificuldades físicas 

exigidas pelo processo de recuperação cirúrgica, como incontinência, desconforto e 

adaptações na vida cotidiana. 

Em geral, o bem-estar subjetivo está fortemente associado com aspectos de saúde mental, 

como ansiedade e depressão e em menor grau com variáveis físicas (MANDEL et al., 2016). 

Para verificação das possíveis relações dessas variáveis em nosso estudo, consideramos 

oportuno realizar uma análise de regressão, com o propósito de identificar possíveis preditores 

das variáveis desfecho (Bem-estar subjetivo e Qualidade de vida), de forma independente. 

 

6.9 Análise das variáveis independentes em relação às dependentes (regressão). 

 

O câncer de próstata tem chamado a atenção de pesquisadores e profissionais de saúde 

dada a sua complexidade e impactos decorrentes quer de sua instalação como das diferentes 
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abordagens terapêuticas disponíveis, manejo dessas alternativas terapêuticas ou presença de 

complicações no processo de recuperação, que podem levar deficiências por longo tempo 

(WAGNER et al., 2016.).  

A literatura aponta que bem-estar subjetivo maior ajuda as pessoas gerar mais energia 

e ser mais ativas, sendo componente vital na recuperação e tratamento; exerce função 

fundamental no progresso crescente da melhoria da capacidade funcional, sobrevivência e 

recuperação de pacientes. O bem-estar refere-se à avaliação subjetiva e multidimensional da 

vida diária do paciente (NGAMABA, 2016; WANG et al., 2016). 

Apesar de alguns problemas relacionados ao câncer de próstata diminuírem ao longo do 

tempo, muitos podem continuar por anos e ter efeito crônico sobre o bem-estar, impactando a 

qualidade de vida (CHAMBERS et al., 2013; HE et al., 2013; MCDONOUGH; SABISTON; 

WROSCH, 2014).  

Nem sempre as necessidades físicas ou emocionais têm recebido a atenção e apoio 

necessário ou desejado pelo paciente, podendo afetar a qualidade de vida. O apoio social, a 

compreensão do processo que envolve o procedimento cirúrgico e o ajustamento às mudanças 

causadas pelo câncer de próstata ou seus tratamentos têm impacto nos níveis de qualidade de 

vida do paciente (PATERSON et al., 2013; PATERSON et al., 2016). 

Conhecer as características da população alvo e as expressões dos fatores que têm sido 

considerados intervenientes para o bem-estar e qualidade de vida na perspectiva de 

recuperação precoce, normal ou retardada pode contribuir para assistência segura e efetiva. 

 

6.9.1 Análise das variáveis independentes em relação ao Bem-estar Subjetivo 

 

Vários domínios podem afetar o bem-estar das pessoas, tais como: genes, 

personalidade, possuir boa saúde, gerenciar sua vida econômica, ter relacionamentos de apoio, 

gostar de onde mora, liberdade de fazer escolhas de vida e gostar do que se faz (NGAMABA, 

2016; WANG et al., 2016). Como já mencionado, em geral, o bem-estar subjetivo esta 

associado com aspectos de saúde mental, como ansiedade e depressão e, em menor grau, com 

variáveis físicas (MANDEL et al., 2016) 

Ao se observar a distribuição das variáveis nos períodos T1, T2, T3 e T4, em relação à 

condição de base dos participantes (T0), notou-se que os participantes desta pesquisa não 

apresentaram diferença entre as médias de bem-estar subjetivo nos diferentes períodos. Ao 

longo do tempo estudado, as médias dos escores de Bem-estar subjetivo reduziram. Conforme 

Lee et al. (2001) o bem-estar está associado com a qualidade de vida; no estudo realizado com 
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participantes prostatectomizados identificaram-se que nos primeiros meses após a 

prostatectomia radical permaneceu estável, e no período de três meses após a prostatectomia 

radical, o bem-estar do paciente aumenta.  

No presente estudo, o modelo final de regressão apontou que as variáveis tempo de 

cirurgia, enfrentamento focado no problema, ansiedade e satisfação conjugal foram preditoras 

de bem-estar subjetivo (Tabela 18). 

A literatura aponta que tempo maior de cirurgia de prostatectomia radical está 

associado com mais complicações, longos períodos de internação e custos mais elevados. O 

mecanismo pelo qual a alta hospitalar é prolongada e o processo de recuperação é afetado, 

pode ser explicado pela complexidade da patologia que exigiu a intervenção cirúrgica e pela 

exposição prolongada ao procedimento anestésico-cirúrgico e agentes anestésicos 

(HARRISON et al., 2014).  

Estudo aponta que um aumento no tempo operatório de 30 a 60 minutos em cirurgia 

de prostatectomia radical foi associado com 1,6 e 2,8 vezes maior risco de eventos 

tromboembólicos venosos sintomáticos (ABEL et al., 2014). Ainda, conforme a literatura, o 

tempo maior de cirurgia relaciona-se indiretamente a diversos fatores de maior risco para o 

paciente como: tempo maior de hipotermia, maior consumo de fatores de coagulação, maior 

volume de sangramento e procedimentos associados (SALDANHA et al., 2014). 

A intensidade dos sintomas pós-operatórios está relacionada com a capacidade de lidar 

com situações estressantes; a alta capacidade de enfrentamento do estresse relaciona-se a 

sintomas pós-operatórios com menor intensidade, e vice-versa (KJOLHEDE et al., 2012).  

Quando os pacientes submetidos à prostatectomia radical usam o enfrentamento 

focado no problema ou a busca de apoio social, experimentam menos ansiedade e sintomas 

depressivos. Entretanto, aqueles que usam o enfrentamento centrado na emoção enfrentam 

níveis mais elevados de ansiedade e sintomas depressivos (LAFAYE et al., 2014). Dessa 

forma, o enfrentamento focado no problema prediz positivamente o bem-estar psicológico, 

enquanto que o enfrentamento focado na emoção o prediz negativamente (MAYORDOMO et 

al., 2016). 

O sofrimento emocional vivenciado pelo paciente com câncer de próstata pode estar 

relacionado ao medo das limitações inerentes à doença, tratamento e medo da morte. O 

estresse emocional também pode ser gerado por interpretações distorcidas da realidade, por 

avaliações reais ou recordações desagradáveis, bem como, por projeções pessimistas frente às 

necessidades do tratamento (PEREIRA, 2016). A ansiedade e depressão podem influenciar 

negativamente a motivação dos pacientes, a energia, o enfrentamento da doença, adesão dos 
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pacientes ao tratamento e consequentemente no bem-estar do paciente (DUIVENVOORDEN 

et al., 2013).  

Conforme a literatura, o nível de ansiedade diminui significativamente após a cirurgia 

de retirada de próstata; a prevalência de depressão antes e após a cirúrgica foi menor nos 

pacientes com câncer de próstata do que na população geral masculina, sugerindo que os 

pacientes geralmente não percebem o câncer de próstata localizado como uma condição 

ameaçadora para a vida. O ajuste à doença foi maior antes da cirurgia e significativamente 

reduziu aos três e seis meses após a cirurgia. Em geral, os homens apresentam-se resistentes à 

experiência de câncer de próstata localizado e ajustam-se bem psicologicamente após a 

cirurgia (KOHLER et al., 2014).  

Em nosso estudo, o aumento do escore de bem-estar subjetivo apresentou relação com 

o aumento dos escores da medida de satisfação conjugal; o aumento do bem-estar relacionado 

ao aumento da satisfação conjugal já foram apontados na literatura, dessa forma, consideramos 

nossos achados dispares, uma vez que, o aumento nos escores dessa variável, retrata maior 

desejo de alterar a condição conjugal vivenciada.  

O impacto negativo no bem-estar psicológico e estado de saúde geral em pacientes que 

foram submetidos à prostatectomia radical pode estar relacionado com problemas fisiológicos 

como incontinência urinária e/ou disfunção erétil derivados do tratamento cirúrgico 

(FICARRA et al., 2000; SOPKO; BURNETT, 2016).  

 

6.9.2 Análise das variáveis independentes em relação à Qualidade de Vida 

 

Em relação à qualidade de vida, os participantes apresentaram diferença entre as 

médias em todos os períodos observados após o ato cirúrgico, quando comparado ao período 

de base (T0), sendo a maior diferença em T3, com tendência a recuperação em T4. Estudo que 

avaliou a qualidade de vida de pacientes submetidos à prostatectomia radical no período de 

três meses identificou que a qualidade de vida neste período é inferior a linha de base, 

principalmente quanto os resultados referentes à função urinária (WAGNER et al., 2016). 

Resultados baixos de qualidade de vida em um ano após a cirurgia, quando comparado à linha 

de base, foi identificado por Hashine et al. (2009), principalmente com relação às taxas de 

incontinência urinária.  

Estudo que comparou os escores médios de base obtidos antes da cirurgia com os 

escores de seguimento durante 3, 6 e 12 meses, também apresentou menores escores médios 
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de qualidade de vida em todos os períodos após a realização da cirurgia. O mesmo ocorreu 

com os domínios da incontinência urinária e função sexual, apresentando piores escores 

médios após a cirurgia, quando comparados aos valores coletados antes da cirurgia 

(WAGNER et al., 2016).  

O modelo final de regressão adotado para análise dos presentes dados apontou que as 

variáveis dor, estratégia de enfrentamento focado na emoção, ansiedade, depressão e 

satisfação conjugal foram preditoras para qualidade de vida (Tabela 20).  

A literatura aponta que a dor após prostatectomia radical foi comum e associada à 

redução da qualidade de vida dos pacientes, particularmente ao funcionamento social. A dor 

após a prostatectomia radical interferiu na caminhada, no trabalho e na qualidade de vida, mas 

o impacto nessas atividades diminuiu com o tempo. (SALL et al.,1997; 

HAYTHORNTHWAITE et al., 1998). 

Estudo aponta que o enfrentamento foi preditor psicológico de qualidade de vida. 

Sendo que, a estratégia de enfrentamento focada no problema foi preditor de qualidade de 

vida no período de seis e doze meses de pós-operatório de prostatectomia radical (LEV et al., 

2009). As estratégias de enfrentamento em pacientes com câncer mostraram ter relações 

significativas com os diferentes domínios de qualidade de vida, os pacientes geralmente 

possuíam tendências para lidar através de estilos focados em problemas, em vez dos focados 

na emoção (ASUZU; ELUMELU, 2013).  

Sintomas psicológicos como ansiedade e depressão estão associados com piores 

resultados no pós-operatório e qualidade de vida, bem como associado a aumento da dor e 

sensibilidade aos sintomas após a cirurgia. Além disso, os sintomas psicológicos influenciam 

negativamente a motivação dos pacientes, o nível de energia, o enfrentamento da doença e a 

adesão dos pacientes ao tratamento (DUIVENVOORDEN et al., 2013).  

Os desafios trazidos pelo câncer de próstata não só afetam a qualidade de vida do 

indivíduo, mas também prejudica a qualidade da relação entre os pacientes casados e seus 

conjugues. Os cônjuges assumem o papel de manter o equilíbrio emocional, internalizando 

seus sentimentos e tentando manter uma perspectiva positiva para seus maridos. Por ser uma 

importante fonte de apoio para o paciente com câncer de próstata, a resposta dos cônjuges aos 

resultados do tratamento pode afetar sua própria qualidade de vida e a dos pacientes (ZHOU 

et al., 2011; HARDEN et al., 2013).   

A diminuição da satisfação conjugal pode ser uma preocupação para pacientes com 

câncer de próstata, pois estar em um relacionamento conjugal satisfatório pode ser importante 
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para ajuste positivo ao processo de tratamento e está associado com tempos de sobrevivência 

mais longos para pacientes de câncer de próstata (ZHOU et al., 2011). 

Estudos indicam que após a cirurgia de retirada de próstata há uma melhoria constante 

na qualidade de vida, onde o paciente pode alcançar a linha de base no final do primeiro ano, 

sendo que as funções urinárias e sexuais exercem grande impacto sobre a qualidade de vida 

relacionada à saúde. Contudo, quase 90% dos pacientes chegam a linha de base em outros 

domínios de qualidade de vida como a percepção geral de saúde física e função social, depois 

de um período médio de 5 meses (KIRSCHNER-HERMANNS; JAKSE, 2002). 

Em nosso estudo, a qualidade de vida reduziu nos períodos de T1 a T3, iniciando uma 

retomada em T4, mas, ainda assim, em todos os momentos os resultados foram inferiores a 

linha de base.  

 

6.10. Limitações apresentadas na pesquisa. 

 

No presente estudo podem ter ocorrido limitações de diferentes instâncias. Por 

exemplo, em relação à aplicação dos instrumentos nos diferentes momentos de coleta de 

dados, uma vez que os mesmos foram preenchidos mediante a leitura das instruções e dos 

itens pelo pesquisador. Tal estratégia de coleta foi adotada com o objetivo de proporcionar 

uniformidade, uma vez que a maioria dos entrevistados estava acima dos 60 anos e 

apresentava média de 5,13 anos de escolaridade. 

A baixa escolaridade pode ter interferido na perda de participantes durante o processo 

de coleta de dados, dado o número de instrumentos usados. 

O período de tempo de seguimento pode ter sido curto para avaliar a recuperação de 

participantes com câncer de próstata, uma vez que a literatura aponta que o paciente pode 

sofrer de incapacidades físicas, como disfunção sexual e urinária derivadas da cirurgia de 

prostatectomia radical por período de até quatro anos (LEE et al., 2015).  

Considera-se outra possível limitação desta pesquisa a operacionalização da coleta de 

dados nos períodos de seguimento estabelecidos, pois os retornos dos participantes do estudo 

ao retorno médico agendado pela instituição ocorreram com certa variação de tempo, 

conforme a dinâmica do ambulatório ou necessidade dos pacientes; somam-se, ainda, o 

surgimento de eventos que podem alterar o período de seguimento do participante, como 

faltas de participantes no dia de retorno programado, ou a disponibilidade do pesquisador no 

momento de cada coleta. 
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6.11. Contribuições do estudo. 

 

A pesquisa explora multifacetas do processo de recuperação cirúrgica, com análise de 

variáveis de distintos domínios (sociodemográficos, psicológicos e clínicos) de forma original 

ao considerar a população brasileira. 

Os achados reforçam algumas relações de predição descritas na literatura, mas, 

também, evidenciam que na população brasileira e nas condições em que foi realizado o 

estudo, para outras variáveis tais relações não se sustentam. 

Avaliar as variáveis Bem-estar Subjetivo e Qualidade de Vida na perspectiva do 

processo de recuperação cirúrgica, pode resultar em potenciais contribuições para a 

assistência da equipe de saúde para participantes submetidos à cirurgia de prostatectomia 

radical. 
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7. Conclusões 
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Foi propósito de esta pesquisa caracterizar os sujeitos submetidos à prostatectomia, 

segundo variáveis sociodemográficas, condições intraoperatórias, variáveis clínicas e 

psicológicas; e identificar aquelas que são preditoras para Bem-estar Subjetivo e Qualidade de 

Vida nos diferentes períodos ao longo de 12 meses da recuperação cirúrgica. Os dados 

referentes a cada objetivo específico constam a seguir. 

Os participantes desta pesquisa apresentaram em T0, média de idade de 63,84 (DP = 

7,75) anos, número médio de filhos de 3,19 (DP = 2,05) e a média de anos de escolaridade de 

5,13 (DP = 3,77). Sendo que a maioria (59,17%) era de cor branca, casados/união estável 

(89,17%), aposentado (61,67%) e moravam na zona urbana (91,67%). 

O tempo médio de cirurgia foi de 3:57:15 horas e o de anestesia foi de 4:44:31 horas. 

O tipo de anestesia mais comum foi a geral balanceada e o tipo de cirurgia mais utilizada foi a 

prostatectomia radical suprapúbica. O escore ASA mais comumente identificado (79,65%) foi 

o ASA II. Já a necessidade de uso de transfusão foi baixa (6,1%). 

O tempo de uso de cateter uretral para os participantes desta pesquisa foi em média de 

14,77 (DP = 5,755). Na avaliação da incisão cirúrgica, prevaleceu o aspecto limpo e seco, 

sendo que a ocorrência de complicações associadas ao período de trinta dias foi de 7,14%. 

Ao se considerar as variáveis estudadas em T0, a presença de dor ocorreu em 15% dos 

participantes, com escore médio de 0,63 (DP = 1,67). Quanto ao comportamento das variáveis 

psicológicas, o modo de enfrentamento focado no problema foi mais utilizado pelos 

participantes neste período (M = 1,62; DP = 0,58) em relação ao modo focado na emoção (M 

= 1,20; DP = 0,68). A avaliação da morbidade psicológica apontou escore médio de 10,18 

(DP = 5,72), sendo o de ansiedade (M = 6, 01; DP =3,55) superior ao de depressão (M = 4, 

18; DP = 3,22). Quanto à satisfação com o suporte social, o escore médio foi de 3,84 (DP = 

0,61) em especial no domínio satisfação com família (M = 4,44; DP = 0,76) e satisfação com 

atividade social (M = 4,18; DP = 0,94). Em relação à satisfação conjugal, os participantes 

apresentaram escore médio igual a 1,74 (DP = 0,56), evidenciando que gostariam que fosse 

diferente a satisfação conjugal neste período, em especial em relação a emoção conjugal (M = 

1,96; DP = 0,55). Os participantes apresentaram média de bem-estar subjetivo total de 2,77 

(DP = 0,53), sendo maior a média de afeto positivo (M = 3,20; DP = 0,80) em relação ao 

negativo (M = 1,98; DP = 0,80). Quanto à qualidade de vida, o escore médio do EPIC foi 

igual a 81,80 (DP = 11,19); as menores médias obtidas foram nas subescalas função sexual 

(M = 57,09; DP = 22,61 ) e função urinária (M = 89,56; DP = 13,40). 

De forma geral, considerando-se as variáveis estudadas no período T1, os dados 

possibilitam afirmar que mais de 50% dos participantes apresentaram dor (M = 2,42; DP = 
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2,75). Quanto ao comportamento das variáveis psicológicas neste período, o modo de 

enfrentamento focado no problema foi mais utilizado pelos participantes (M = 1,51; DP = 

0,63) em relação ao modo focado na emoção (M = 1,26; DP = 0,70). A avaliação da 

morbidade psicológica apontou escore médio de 8,61 (DP = 5,31), sendo que o escore médio 

de ansiedade (M = 6, 01; DP = 3,57) foi superior ao de depressão (M = 4, 18; DP = 2,78). 

Quanto à satisfação com o suporte social o escore médio foi de 3,85 (DP = 0,54) em especial 

no domínio satisfação com família (M = 4,49; DP = 0,73) e satisfação com atividade social 

(M = 4,26; DP = 0,91). Em relação à satisfação conjugal, os participantes apresentaram escore 

médio igual a 1,73 (DP = 0,59), retratando que gostariam que fosse diferente a satisfação 

conjugal neste período, em especial em relação a emoção conjugal (M=1,92; DP = 0,55). 

Quanto ao bem-estar subjetivo os participantes apresentaram valor de escore médio de 2,70 

(DP = 0,52), com predominância do afeto positivo (M = 3,17; DP = 0,75) sobre o negativo (M 

= 1,83; DP = 0,81). Em relação à qualidade de vida observou-se, pelo EPIC, escore médio de 

70,26 (DP = 8,61); os menores escores médios de qualidade de vida foram obtidos para a 

função sexual (M = 29,03; DP = 12,49) e função urinária (M = 70,26; DP= 8,61).  

Ao se sumarizar os principais achados do estudo no período T2, isto é, 90 dias, tem-se 

que a dor esteve presente em 42,16% e o escore médio de dor foi baixo (M = 1,72; DP = 

2,52). Quanto ao comportamento das variáveis psicológicas, também neste período, o modo 

de enfrentamento focado no problema foi mais utilizado (M= 1,67; DP= 0,63) em relação ao 

modo focado na emoção (M = 1,38; DP = 0,73). A avaliação da morbidade psicológica 

apontou escore médio de 9,28 (DP = 6,53), sendo o de ansiedade (M = 6, 01; DP = 3,57) 

superior ao de depressão (M = 4, 18; DP = 2,78). Quanto à satisfação com o suporte social o 

escore médio foi de 3,89 (DP = 0,56) em especial no domínio satisfação com família (M = 

4,48; DP = 0,72) e satisfação com atividade social (M = 4,27; DP = 0,97). Em relação à 

satisfação conjugal, os participantes apresentaram escore médio igual a 1,83 (DP = 0,61), 

retratando que os participantes gostariam que fosse diferente a satisfação conjugal neste 

período, em especial em relação à emoção conjugal (M = 2,01; DP = 0,58). Quanto ao bem-

estar subjetivo os participantes apresentaram valor de escore médio de 2,69 (DP = 0,47), com 

predominância do afeto positivo (M = 3,13; DP = 0,73) sobre o negativo (M = 1,82; DP = 

0,77). Em relação à qualidade de vida observou-se, pelo EPIC, o escore médio de 68,69 (DP = 

9,54); os menores escores médios de qualidade de vida foram obtidos para a função sexual (M 

= 23,92; DP = 17,87) e função urinária (M = 59,87; DP = 21,17).  

Ao se considerar o perfil dos participantes do estudo no período (T3), 180 dias, a 

presença de dor ocorreu em 25,42% dos participantes com média de escore baixo (M = 1,0; 



128 

DP = 2,13) e que, neste período, já pode ser considerada crônica. Quanto ao comportamento 

das variáveis psicológicas, o modo de enfrentamento focado no problema foi mais utilizado 

(M = 1,57; DP = 0,69) em relação ao modo focado na emoção (M = 1,22; DP = 0,80). A 

avaliação da morbidade psicológica apontou escore médio de 8,31 (DP = 6,06), sendo que o 

de ansiedade (M = 4,42; DP = 3,64) foi superior ao de depressão (M = 3,88; DP = 3,17). 

Quanto à satisfação com o suporte social o escore médio foi de 3,97 (DP = 0,60) em especial 

no domínio satisfação com família (M = 4,45; DP = 0,78) e satisfação com atividade social 

(M = 4,23; DP = 1,01). Em relação à satisfação conjugal, os participantes apresentaram escore 

médio igual a 1,76 (DP = 0,63), ou seja, o quanto gostariam que fosse diferente a satisfação 

conjugal neste período, em especial em relação à emoção conjugal (M = 1,88; DP = 0,59). 

Quanto ao bem-estar subjetivo, valor de escore médio de 2,64 (DP=0,45), houve 

predominância do afeto positivo (M = 3,12; DP = 0,75) sobre o negativo (M = 1,77; DP = 

0,77). Em relação à qualidade de vida, o escore médio de 69,62 (DP = 12,02); os menores 

escores médios de qualidade de vida foram obtidos para a função sexual (M = 23,43; DP = 

19,40) e função urinária (M = 77,63; DP = 18,99).  

Ao se considerar os aspectos gerais dos participantes em T4, 360 dias, a variável 

clínica dor foi manifestada por 22,22% dos participantes (M = 0,81; DP = 1,68). Quanto ao 

comportamento das variáveis psicológicas neste período, o modo de enfrentamento focado no 

problema foi menos utilizado pelos participantes (M = 1,20; DP = 0,79) em relação ao modo 

focado na emoção (M = 1,48; DP = 0,67). A avaliação da morbidade psicológica apontou 

escore médio de 8,86 (DP = 6,29), sendo o escore médio de ansiedade igual a 4,67 (DP = 

3,54) e o de depressão igual a 3,88 (DP = 3,17). Quanto à satisfação com o suporte social o 

escore médio foi de 3,81 (DP = 0,67) em especial no domínio satisfação com família (M = 

4,19; DP = 0,88). Em relação à satisfação conjugal, apresentou escore médio igual a 1,99 (DP 

= 0,59), de modo que, os participantes gostariam que fosse diferente a satisfação conjugal 

neste período, em especial em relação à emoção conjugal (M = 2,16; DP = 0,52). Quanto ao 

bem-estar subjetivo os participantes apresentaram valor de escore médio de 2,59 (DP = 0,50), 

com predominância do afeto positivo (M = 3,06; DP = 0,81) sobre o negativo (M = 1,73; DP 

= 0,78). Em relação à qualidade de vida observou-se, pelo EPIC o escore médio de 74,57 (DP 

= 11,70); os menores escores médios de qualidade de vida foram obtidos para a função sexual 

(M = 32,96; DP = 24,93) e função urinária (M = 83,11; DP = 14,13). 

Ao se observar a distribuição da variável desfecho bem-estar subjetivo nos períodos 

T1, T2, T3 e T4, em relação à condição de base (T0), notou-se que os participantes desta 
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pesquisa não apresentaram diferença (p > 0,05) entre as médias de bem-estar subjetivo no 

diferentes períodos quando comparado com T0. 

Quando avaliado os preditores de bem-estar subjetivo observou-se que a idade, raça/cor, 

tempo de anestesia, dor, enfrentamento focado na emoção, depressão e satisfação com o 

suporte social não foram preditoras para bem-estar subjetivo. Já as variáveis tempo de 

cirurgia, enfrentamento focado no problema, ansiedade e satisfação conjugal, foram preditoras 

para o bem-estar subjetivo de pacientes submetidos à prostatectomia radical, no período de 12 

meses. 

Já em relação à qualidade de vida, os participantes apresentaram diferença entre as 

médias em todos os períodos, quando comparado ao período de base (T0). No período T1 

espera-se uma redução relativa de 12,6% nos escores de qualidade de vida em relação ao T0. 

No período T2 espera-se uma redução relativa de 15,98% nos escores de qualidade de vida 

em relação ao T0. Já no período T3 espera-se uma redução relativa de 16,03% nos escores de 

qualidade de vida em relação ao T0. Quando avaliado o período T4 é esperado uma redução 

relativa de 7,53% nos escores de qualidade de vida em relação ao T0 (Tabela 20).  

Quando avaliado os preditores de qualidade de vida, observou-se que idade, raça, 

tempo de cirurgia, tempo de anestesia, enfrentamento focado no problema e satisfação com o 

suporte social não foram preditoras para qualidade de vida. Já a dor, estratégia de 

enfrentamento focado na emoção, ansiedade, depressão e satisfação conjugal foram preditoras 

para a qualidade de vida de pacientes submetidos à prostatectomia radical no período de 12 

meses. 

Ressalta-se que nesta pesquisa o enfrentamento focado no problema foi relacionado 

com o bem-estar subjetivo e o enfrentamento focado na emoção com a qualidade de vida, 

sugerindo que, os diferentes modos de enfrentamento contribuem de forma positiva no 

processo de recuperação do paciente.  

Tais resultados permitiram caracterizar os sujeitos submetidos à prostatectomia radical, 

segundo variáveis sociodemográficas, clínicas e psicológicas e identificar preditores para o 

bem-estar subjetivo e qualidade de vida nos diferentes períodos ao longo de 12 meses da 

recuperação cirúrgica. 
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