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RESUMO
Minotto FN. Influência da infecção genital pelo Papilomavirus humano no ciclo de
resposta sexual feminino.[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2009. 81p.
INTRODUÇÃO: O Papilomavirus humano (HPV) causa a grande maioria dos casos
de câncer de colo uterino. Estudos epidemiológicos têm associado parâmetros relacionados
à atividade sexual como principais fatores de risco para infecção pelo HPV e câncer de colo
uterino. Assim, o diagnóstico de câncer ginecológico e lesões pré-malignas podem ter
profundo impacto na sexualidade afetando vários núcleos da identidade feminina. Neste
trabalho avaliamos a influência do diagnóstico de infecção genital pelo HPV no
comportamento, desejo e excitação sexual além do orgasmo e satisfação sexual.
MÉTODOS: Estudo observacional, descritivo, transversal, realizado entre março 2005 e
novembro de 2006. A população de estudo foi composta por 78 mulheres, entre 18 e 60
anos, portadoras de NIC 1, 2 , 3 e condiloma acuminado, matriculadas no Setor de PTGI
do Ambulatório da Clínica Ginecológica do Departamento de Ginecologia HCFMUSP.
RESULTADOS: A média etária foi 32,9 anos (DP 9,5), a escolaridade média em anos foi
de 8,9 (DP 3,7). Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos LIEBG e
LIEAG (p=0,009) no quesito escolaridade. Apresentavam vida sexual ativa 82,7% da
amostra, a freqüência sexual mensal média foi de 7,1 (DP 4,3); 66,7% (28) das pacientes do
grupo LIEBG referiu não ter notado redução no desejo assim como 59,4% (19) das
pacientes agrupadas no grupo LIEAG. No entanto, 33,3% (14) do grupo LIEBG e 40,6% do
grupo LIEAG revelaram ter notado redução no desejo sexual após o diagnóstico da
infecção HPV (p=0,661); 64,0% (48) das pacientes pesquisadas referiam não ter notado
redução na quantidade de orgasmos, enquanto 36,0% (27) referiram redução na quantidade
de orgasmos (p=0,948). Em relação ao comportamento sexual, 10,4% (8) responderam que
após o diagnóstico não mais praticavam sexo anal; assim como 11,7% (9) responderam
agora não mais recebem sexo oral; quanto ao uso de condom, 20,3% responderam que após
o diagnóstico passaram a fazer uso. Em relação à satisfação sexual, 67,9% (53) das
pesquisadas estão satisfeitas sexualmente após o diagnóstico e 32,1% (25) revelam não
estarem satisfeitas sexualmente. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os
grupos LIEBG e LIEAG. CONCLUSÕES: Houve influência negativa do diagnóstico da
infecção genital pelo HPV em relação à prática de sexo anal e sexo oral; o uso de condom
apresentou pequeno incremento. Houve redução no desejo sexual, excitação sexual e
sensação de orgasmo, mais acentuada, porém não estatisticamente significativo, entre as
portadoras de LIEAG. As participantes portadoras de condiloma acuminado apresentavamse mais satisfeitas sexualmente, as portadoras de NIC 1 foram as menos satisfeitas
sexualmente.
Descritores: 1.Comportamento sexual 2.Feminino 3.Infecções por papilomavirus 4.Estudos
epidemiológicos

SUMMARY
Minotto FN. Influence of the genital infection for the human Papilomavirus in the feminine
cycle sexual. [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2009. 81p.
INTRODUCTION: The human Papilomavirus (HPV) cause the great majority of the cases
of cervical cancer. Studies epidemiologists have associated parameters related to the sexual
activity as one of the main factors of risk for infection for the HPV and cervical cancer.
Thus, the diagnosis of gynecological cancer and daily pay-malignant injuries can have deep
impact in the sexuality affecting some aspects of the feminine identity. In this work we
evaluate the influence of the diagnosis of genital infection for the HPV in the sexual
behavior, desire and arousal beyond orgasm and sexual satisfaction. METHODS:
Observacional, descriptive, transversal study, carried through between March 2005 and
November of 2006. The study population was composed for 78 women, between 18 and 60
years, carriers of NIC 1, 2, 3 and genital warts, registered in the Clinic of Gynecology of
the Department of Gynecology HCFMUSP. RESULTS: The average age was 32,9 years
(DP 9,5), the average scholarity in years was of 8,9 (DP 3,7). It had statistical significant
difference between groups LIEBG and LIEAG (p=0,009) in the question scholarity. They
presented active sexual life 82.7% of the sample, the sexual frequency monthly average
was of 7,1 (DP 4,3); 66.7% (28) of the patients of group LIEBG related not to have noticed
reduction in the sexual desire as well as 59,4% (19) of the patients grouped in group
LIEAG. However, 33.3% (14) of group LIEBG and 40.6% of group LIEAG had disclosed
to have after noticed reduction in the sexual desire the diagnosis of infection HPV
(p=0,661); 64.0% (48) of the searched patients related not to have noticed reduction in the
amount of orgasm, while 36.0% (27) had related reduction in the amount of orgasm
(p=0,948). In relation to the sexual behavior, 10.4% (8) had answered that after the
diagnosis more did not practise anal sex; as well as 11,7% (9) they had answered now more
do not receive oral sex; how much to the use of condom, 20.3% had answered that after the
diagnosis had started to make use. In relation to the sexual satisfaction, 67.9% (53) of the
searched ones are satisfied sexually after the diagnosis and 32.1% (25) disclose not to be
satisfied sexually. It did not have statistical significant difference between groups LIEBG
and LIEAG. CONCLUSIONS: It had negative influence of the diagnosis of the genital
infection for the HPV in relation to the practical one of anal sex and oral sex, the use of
condom presented small increment. It had reduction in the sexual desire, arousal and
orgasm, more accented, however not statistical significant) enters the LIEAG carriers. The
carrying participants of genital warts presented themselves sexually more satisfied, the
carriers of NIC 1 had been less satisfied sexually.
Keywords:1. Sexual behavior 2. Feminine 3. Infection for the human Papilomavirus 4.
Studies epidemiologists

1. INTRODUÇÃO

O Papilomavirus humano (HPV) causa a grande maioria dos casos de câncer de colo
uterino1,2 , sendo a segunda maior causa de morte por câncer em mulheres no mundo1- 4 .
Com aproximadamente 500 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do útero é
o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo responsável pelo óbito de,
aproximadamente, 230 mil mulheres por ano. Sua incidência é cerca de duas vezes maior
em países menos desenvolvidos comparado com os mais desenvolvidos5.
A incidência por câncer de colo uterino torna-se evidente na faixa etária de 20 a 29
anos e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico geralmente na faixa etária de 45 a
49 anos5.
O número de casos novos de câncer do colo do útero esperados para o Brasil no ano
de 2008 é de 18.680, com um risco estimado de 19 casos a cada 100 mil mulheres. Sem
considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o mais incidente
na região Norte (22/100.000). Nas regiões Sul (24/100.000), Centro-Oeste (19/100.000) e
Nordeste (18/100.000) ocupa a segunda posição mais freqüente e no Sudeste (18/100.000) a
quarta posição5.
Graças aos programas de rastreamento, a incidência e mortalidade por câncer de colo
têm apresentado diminuição drástica2-4. Entretanto, apesar dos benefícios alcançados
através da difusão da colpocitologia oncológica no diagnóstico precoce das lesões

2
precursoras, o câncer de colo uterino ainda é problema de saúde pública, principalmente
nos países em desenvolvimento como o Brasil6,7.
Nas últimas duas décadas, o desenvolvimento e o aprimoramento das técnicas de
biologia molecular contribuíram de forma decisiva na identificação do HPV como principal
agente causal na gênese do processo neoplásico, possibilitando a melhor compreensão da
história natural do câncer de colo uterino8.
Bosch et al 9, 2002 em revisão sobre a relação causal entre HPV e câncer cervical
observaram que os estudos caso-controle, série de casos e pesquisas acerca da prevalência
do HPV tem inequivocamente demonstrado que ácido desoxirribonucléico (DNA) HPV
pode ser detectado em 90 – 100% dos casos de câncer cervical.
Após análise de 11 estudos caso-controle envolvendo 1.918 mulheres com câncer de
células escamosas do colo uterino e 1.928 controles, MUNÕZ et al 10, 2003 constataram a
presença do DNA HPV em 96% dos cânceres do colo uterino e 15% dos controles.
Pesquisas demonstram HPV 16 presente em 50% dos cânceres cervicais e HPV 18,31 e 45
em outros 30% 6-11.
A presença de HPV é indispensável mas não suficiente para induzir carcinogênese
genital. Outros fatores são importantes à progressão para câncer invasor, como HPV de alto
risco, carga viral elevada, infecção persistente, imunossupressão, tabagismo, outras doenças
sexualmente transmissíveis e fatores genéticos que impedem a supressão ou eliminação do
HPV pelo sistema imunológico 12.
As lesões precursoras e o câncer de colo uterino são afecções que acometem
principalmente mulheres adultas, no entanto, tem-se observado aumento do risco de
desenvolvimento da neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) também em adolescentes com
iniciação precoce da atividade sexual 12.
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A etapa inicial da patogênese cervical ocorre a partir da inoculação do HPV durante a
relação sexual com pessoas infectadas pelo vírus. O HPV é organismo intracelular
obrigatório que apresenta tropismo por células metabolicamente ativas. Ao penetrar nas
células, o vírus perde seu invólucro protéico e o seu genoma atinge o núcleo da célula
hospedeira. O DNA viral pode ser encontrado na forma episomal, em lesões intra- epiteliais
de baixo grau (LIEBG), ou integrado ao DNA do hospedeiro, nas lesões de maior gravidade
13

.
De acordo com estudos de IARC (“International Agency for Research on Cancer”), o

HPV pode ser dividido em tipos de alto e baixo risco carcinogenético. Os tipos alto risco
(HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52) associam-se a lesões intra-epiteliais escamosas de
alto grau (LIEAG) e câncer invasor, e os tipos de baixo risco (HPV 6, 11, 30, 42, 43, 44)
estão principalmente associados com verrugas genitais e LIEBG; sendo raramente
encontrados no câncer invasor 14,15.
A maioria das infecções pelo HPV apresenta caráter transitório, sendo eliminada, no
decurso de 12 meses em média, em até 80% dos casos 6,16,17. Desta forma, acredita-se que a
infecção persistente pelo HPV favoreça o desenvolvimento de NIC de maior gravidade 18,19.
A infecção HPV é eliminada naturalmente pelo sistema imunológico dentro de 12
meses após o contágio, atingindo a cifra de 92% após 2 anos do contágio; é o que afirma
Handsfield13, 1997; estudando o curso natural das verrugas ano genitais. Ambas as
infecções por HPV de baixo e alto risco podem regredir espontaneamente o que sugere que
o sistema imune responde aos dois subgrupos virais20.
Ho et al

17

, 1998, para compreender melhor a prevalência e a duração da infecção

HPV, realizaram testes de biologia molecular em 608 adolescentes, em intervalos de seis
meses, durante três anos. Esses autores observaram que a duração média de novas infecções
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HPV era oito meses. A persistência do HPV por seis meses ou mais se relacionou com
idade, HPV de alto risco e infecção por subtipos diferentes de HPV.
Franco et al

21

, avaliaram 1.425 mulheres brasileiras em relação á aquisição e

eliminação do vírus. Houve 1,3% de novas infecções HPV por mês, com taxa cumulativa
de 38% após 18 meses. Apenas 35% permaneceram infectadas após 12 meses. O tempo
médio de infecção para tipos oncogênicos foi de 13,5 meses e de 8,2 meses para nãooncogênicos.
Apesar da idade da mulher não influenciar a média de duração da infecção por tipos
oncogênicos (13-14 meses), a infecção por tipos não-oncogênicos durou mais (10,2 meses)
entre as mulheres mais jovens (com menos de 35 anos) 21,22.
Em pequena minoria, a infecção pelo HPV torna-se persistente levando á neoplasia e
câncer genital. Dados epidemiológicos demonstram que os HPV de alto risco contêm
seqüências genômicas E6 e E7 com atividade oncogênica e que inibem os genes
supressores tumorais. A integração do DNA HPV ao DNA celular ocorre na maioria dos
cânceres 21,22.
A melhor compreensão da história natural da NIC tem sido possível devido aos
vários estudos epidemiológicos que demonstram as taxas de regressão, persistência e
progressão da infecção pelo HPV 23,24.
O risco de progressão de lesão pré-cancerosa cervical para doença invasora aumenta
paralelamente com a severidade da lesão25. Considera-se o processo oncogênico como
contínuo de alterações progredindo através da NIC 2 e 3 ao carcinoma invasor. Bughardt 26
e Ostor
NIC 1.

24

, afirmam que, em raras ocasiões o carcinoma pode se originar diretamente da
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Enquanto o potencial maligno da NIC 3, considerada precursor imediato do câncer
está estabelecido, com taxa de progressão para o câncer de cerca de 30%27, a história
natural da LIEBG é mais complexa. Considerando-se esses dados, estudos publicados na
literatura têm destacado a importância da coleta periódica da colpocitologia oncológica em
mulheres sexualmente ativas, objetivando-se o diagnóstico precoce das lesões préneoplásicas e do câncer de colo uterino.
Vários fatores de risco têm sido vinculados á infecção pelo HPV em mulheres.
Estudos sugerem que o início precoce da atividade sexual, número de parceiros sexuais,
tabagismo, uso de anticoncepcional oral e infecção por outros agentes sexualmente
transmissíveis são fatores de risco para infecção pelo HPV 9,28,29.
Estudos epidemiológicos conduzidos nos últimos 30 anos têm associado parâmetros
relacionados à atividade sexual como principais fatores de risco para infecção pelo HPV e
câncer de colo uterino7.
A falta de discussão sobre a importância do comportamento sexual, e a prática sexual
específica, é parcialmente devido ao medo da estigmatização do HPV devido sua
associação com transmissão sexual 30.
Sexualidade está expressa em todas as dimensões da vida, caracteriza-se por ser
complexa, dinâmica e construída individual e socialmente; faz referência ao conjunto de
fantasias e idéias que compõem o que se designa prazer. Sua vivência sempre esteve
rodeada por tabus e mitos, além disso, a experiência sexual tem significados diversos para
diferentes mulheres a depender de como se relaciona com seu corpo, desejos, fantasias e
medos. Ademais, o que é considerado erótico ou sexual é incorporado através e de acordo
com a cultura31. Cultura é definida como conjunto de valores, crenças, costumes e símbolos
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que são compartilhados por grupo de pessoas e que dão significado à existência dos
membros deste grupo32.
Desta maneira, o diagnóstico de câncer ginecológico e lesões pré-malignas podem ter
profundo impacto na sexualidade afetando vários núcleos da identidade feminina 33.
O ciclo de resposta sexual foi descrito em fases: desejo, excitação, orgasmo e
resolução. A fase do desejo é o mais complexo componente do ciclo de resposta sexual 34;
podendo ser inibida por raiva, excesso de preocupação, imagem corporal e auto-estima
abaladas; ou estimulado pelo toque, imagens visuais e fantasias 35.
Mulheres portadoras de câncer ginecológico podem ter a fase do desejo alterada por
uso de antidepressivos, menopausa induzida por quimioterápicos ou dificuldades com a
imagem corporal após cirurgia 33.
A fase de excitação resulta da atividade do sistema parassimpático com adequada
estimulação sexual física e somática. A resposta fisiológica desta estimulação é a
vasocongestão dos órgãos alvo, causando: dilatação vaginal, aumento do comprimento e
diâmetro da vagina, ingurgitamento do clitóris, lábios e útero, lubrificação vaginal, ereção
mamilar e elevação dos valores de pressão sangüínea e pulso 36.
A fase orgásmica é dependente de sistema nervoso simpático intacto, especialmente
nervo pudendo e pélvico. Dependendo da extensão da cirurgia, quando necessária, esses
nervos podem ser danificados, prejudicando a habilidade de alcançar o orgasmo33.
Notoriamente a função sexual feminina é complicada pelos fatores psíquicos, pela
influência do sistema neurológico e hormonal, principalmente pela variação mensal nos
níveis de estrogênio e progesterona, além das normas socioculturais de aparência e idade 33.
Choque emocional é muitas vezes a primeira reação da mulher após o diagnóstico de
infecção pelo HPV

37

; podendo provocar grande transtorno emocional na paciente e
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parceiro. Infidelidade pode ter ocorrido ou não; devido ao longo período de latência, o
parceiro sexual pode ter hospedado sem conhecimento uma infecção subclínica adquirida
de parceiro sexual prévio há meses ou anos 38,39.
Guy40, 1993, estudando 454 pacientes com infecção clínica pelo HPV revelou alta
porcentagem de pacientes relatando raiva, depressão, isolamento, vergonha e/ou culpa após
tomar conhecimento do diagnóstico. Em contrapartida, Reed et al41, 1999, estudando 265
pacientes, 47 com presença de infecção pelo HPV identificadas por PCR (reação de cadeia
da polimerase) e 218 com ausência de infecção pelo HPV, não observaram diferenças
relacionadas com freqüência da atividade e atitudes sexuais após o diagnóstico da infecção.
Pacientes com infecção clínica pelo HPV ou com exame Papanicolaou alterado tem
relatado sentimentos negativos relacionado ao intercurso sexual, assim como real alteração
sexual incluindo diminuição do desejo sexual e excitação, além de diminuição da
lubrificação vaginal levando a dispareunia 41,42.
Além do trauma causado pelo diagnóstico, o tratamento das lesões causadas pelo
HPV engloba implicações sexuais, por exemplo, tratamento tópico do condiloma pode
resultar em desconforto e sensação de queimação além de conteúdo vaginal amarelado;
assim como tratamento cirúrgico pode causar dor pélvica nas primeiras 24 horas e alteração
do conteúdo vaginal 33.
Desse modo, a investigação da relação entre infecção genital clínica pelo HPV e
comportamento sexual feminino se faz necessária. Conhecer acerca do acometimento
psicossexual da infecção poderá subsidiar tratamento e orientação específicos, futuramente.

2. OBJETIVO

Avaliar, em mulheres após o diagnóstico de infecção genital causada pelo HPV, em
suas expressões NIC 1,2 ou 3 e condiloma acuminado:
1. O comportamento sexual;
2. O desejo sexual
3. A excitação sexual
4. O orgasmo
5. A satisfação sexual

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1. DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL (DST)

Doenças sexualmente transmissíveis (DST) englobam uma série de infecções
causadas por vírus, fungos, protozoários e bactérias cuja via de transmissão principal é a
sexual43.
O termo, DST é usado para caracterizar desordens transmitidas principalmente por
contato íntimo. Embora, usualmente envolva intercurso sexual, também pode englobar
contato corporal, beijos, contato oral com órgãos genitais femininos, masculinos e região
anal, além do contato oral com as mamas e intercurso anal. Várias DSTs podem ser
adquiridas por via trans-placentária, pela passagem do feto através do canal de parto e
durante a lactação no período neonatal. Os organismos envolvidos estão adaptados ao
desenvolvimento do trato genital e estão presentes em secreções corporais e sangue 44.
As cinco clássicas doenças sexualmente transmissíveis são gonorréia, sífilis,
cancróide, linfogranuloma venéreo e granuloma inguinal, no entanto, o número de agentes
sexualmente transmissíveis têm expandido para incluir mais de 30 microorganismos. Entre
eles, pode-se citar, citomegalovírus, vírus herpes simples tipo 1 e 2, Chlamydia
trachomatis, estreptococos do grupo B, Poxvírus (molusco contagioso), Sarcoptes scabiei,
vírus da hepatite, HPV e vírus da imunodeficiência humana (HIV)44.
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A prevenção e controle das DSTs são baseados nos cinco conceitos a seguir45:
a) educação e aconselhamento de pessoas apresentando comportamento de risco para
adoção de comportamento sexual seguro;
b)

identificação

de

pessoas

infectadas

assintomáticas

e

de

sintomáticas

encaminhando-as para centros de diagnóstico e tratamento;
c) diagnóstico efetivo e tratamento de pessoas sintomáticas;
d) avaliação, tratamento e aconselhamento dos parceiros sexuais;
e) vacinação pré-exposição.
Os meios para prevenção das DSTs envolvem o uso de condom masculino e/ou
feminino. Espermicidas vaginais, esponjas e diafragmas contendo nonoxynol – 9 (N-9) não
são efetivos na prevenção da infecção por Neisseria gonorrheae , Chlamydia trachomatis
ou HIV, também sendo associados às lesões genitais e aumento do risco de transmissão dos
agentes infecciosos45.
A incidência de algumas DSTs é maior entre adolescentes. Por exemplo, a incidência
da infecção por Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrheae é maior entre mulheres de
15 a 19 anos; e adultos jovens têm risco aumentado à infecção por HPV. Dados de
vigilância indicam que 9% dos adolescentes que manifestaram infecção pelo vírus da
hepatite B tiveram contato sexual com portadores crônicos, com múltiplos parceiros sexuais
ou apresentavam orientação homossexual 45.
O início precoce da vida sexual aumenta os riscos para DST e suas conseqüências,
também predispondo a continuação do comportamento de risco 46-49. Numerosos parceiros e
contracepção inadequada aumentam o risco de gestação indesejável assim como DST.
Conseqüências como infertilidade podem ocorrer após a infecção por Chlamydia
trachomatis

46,50

, enquanto a infecção pelo HPV pode levar a câncer de colo uterino51.
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Prevenção destas infecções e suas conseqüências devem voltar-se ao fato que
comportamento adequado está relacionado ao conhecimento dos riscos 52.
Apesar de algumas DSTs causarem sintomas a curto prazo, várias delas podem
manifestar-se após longo período e apresentarem uma variedade de disfunções53.

3.2. PAPILOMAVÍRUS HUMANO E CÂNCER CERVICAL

A importância do estudo da infecção pelo HPV vem aumentando em conseqüência de
sua alta prevalência, e de sua associação com o desenvolvimento de neoplasia do trato
genital inferior. A infecção genital pelo HPV é, atualmente, doença sexualmente
transmissível mais comum nos diferentes grupos etários, estima-se que aproximadamente
metade das pessoas sexualmente ativas serão infectadas pelo menos uma vez ao longo de
suas vidas1,2,4,11. Sua prevalência entre adolescentes e jovens varia de 30% a 60%. Muito
embora a infecção pelo HPV desempenhe importante papel carcinogênico, são necessários
co-fatores que auxiliem a indução maligna 45 .
Em recente estimativa constatou-se que a prevalência de DNA HPV em amostra
representativa das mulheres de 14 a 59 anos, residentes nos Estados Unidos da América
(EUA) foi de 26,8%, com maior prevalência (44,8%) entre as mulheres de 20 a 24 anos.
Esta estimativa corresponde a 7,5 milhões de mulheres com infecção HPV nos EUA54.
Desde os estudos de Zur Hausen na década de 70 (Prêmio Nobel de Medicina) tem-se
observado a relação causal entre a infecção genital pelo HPV e a neoplasia ano genital.
Algumas características demonstram a relação entre vírus e neoplasia ano genital, entre
elas: podem induzir tumor em animais; infecções por HPV são muito comuns; são
infecções de transmissão sexual; algumas lesões benignas causadas por HPV podem
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malignizar, principalmente sob a influência de alguns fatores carcinogênicos ou
comprometimento do estado imunológico 51,52.
Além do citado anteriormente, a incidência de verrugas genitais aumenta
mundialmente, sendo estimado que aproximadamente 1% da população sexualmente ativa
desenvolverá esta expressão da doença. Verrugas genitais representam a manifestação
clínica mais comum da infecção genital pelo HPV55.
O HPV pertence à família Papillomaviridae. Trata-se de um vírus de DNA
extremamente prevalente podendo ser encontrado em muitas espécies de mamíferos e aves,
pequeno (8 mil pares de bases nitrogenadas) e circular, é capaz de infectar o epitélio
pavimentoso estratificado queratinizado da pele e o epitélio pavimentoso estratificado não
queratinizado do trato genital inferior, da laringe, da região perianal, do ânus e do canal
anal do ser humano 2,4.
O vírus é capaz de produzir oito proteínas: as proteínas L1 e L2 constituem o capsídeo
viral; E1 e E2 são responsáveis pela replicação viral, e E4 permite que o vírus saia da célula
infectada; E5, E6 e E7 são proteínas transformadoras, provavelmente as principais
responsáveis pelas lesões oncogênicas das células 56,57.
Atualmente, mais de 150 genótipos já foram identificados. A genotipagem é baseada
na seqüência de DNA dos genes L1, E6 e E7, e uma diferença de 10% na seqüência de
bases é suficiente para definir um novo genotipo2. Desta forma, o vírus é subdividido em
genótipos de baixo risco (HPV 6 e 11, por exemplo) e de alto risco para câncer (subtipos
16, 18, 31, 33, 35, entre outros)2,3,4. Há 15 genótipos de alto risco, mas os genótipos 16 e 18
são os mais prevalentes, estando presente em cerca de 50% e 20% dos casos de câncer,
respectivamente 2,4 .
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A infecção é usualmente assintomática, DNA HPV é detectável no trato genital de
aproximadamente 10 a 20% das pessoas entre 15 e 49 anos. Mais de 90% dos casos de
verruga genital visível são causados pelo HPV dos tipos 6 e 11, enquanto HPV dos tipos 16
e 18 são fortemente associados com câncer cervical 58.
Fatores de risco relacionado à infecção pelo HPV são: início precoce da atividade
sexual, número elevado de parceiros (promiscuidade), baixo nível sócio-econômico,
tabagismo, sexo feminino (25% das mulheres entre 20 e 29 anos são portadoras do vírus),
higiene genital deficiente e uso de método anticoncepcional hormonal oral (provavelmente
por menor taxa de uso de métodos contraceptivos de barreira neste grupo). Sabe-se,
também, que o uso de método contraceptivo de barreira, como o condom, diminui, mas não
elimina o risco de infecção, pois o vírus pode estar presente na pele 4.
O vírus infecta principalmente as células basais do epitélio escamoso humano, e
utiliza organelas celulares para replicação, ocorrendo após a diferenciação das células,
dificultando a ação do sistema imunológico. Apesar disso, a maioria das mulheres
infectadas pelo HPV apresenta cura espontânea em menos de dois anos, e estudos mostram
que apenas 9% das mulheres infectadas ainda apresentam o vírus depois desse período.
Desta forma, acredita-se que estados de imunossupressão e infecção persistente propiciem o
aparecimento de lesões malignas 2,4,11.
Infecção por HPV de alto risco, idade, gravidez, vaginose bacteriana e estado civil
(marital) têm sido descritos como fatores de risco para progressão ou persistência das
lesões intra-epiteliais cervicais59,60. Song et al61, 2006 observaram que a carga viral HPV
foi significativamente associada com progressão ou remissão de displasia leve (LIEBG)
não tratada, ou seja, mulheres com alta carga viral tinham treze vezes maior chance de
progressão da LIEBG não tratada.
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A infecção por partículas virais de baixo risco pode causar verruga vulgar em pele,
papilomas oral e laríngeo e condiloma acuminado2,4.
O rastreamento das lesões cervicais e vaginais é feito com exame citológico de
raspado cérvico vaginal (com coloração por método de Papanicolaou), e o diagnóstico deve
ser confirmado por exame histopatológico (biópsia da lesão, geralmente guiada por
colposcopia) 2,4,11.
Tanto a citologia quanto a histopatologia podem evidenciar alterações celulares
arquiteturais sugestivas do efeito citopático do HPV (tanto de baixo quanto de alto risco),
como alterações do núcleo celular (picnose) e coilocitose4.
Ambos os exames também podem detectar as atipias celulares causadas por infecção
pelo HPV de alto risco. Essas atipias já são lesões pré-invasoras e são consideradas
neoplasias intra-epiteliais (antigamente denominadas displasias) cervicais, vaginais,
vulvares ou anais (NIC, NIVA, NIV e NIA, respectivamente), e nos casos de lesão cervical
podem ser classificadas conforme a extensão epitelial acometida em lesões de baixo grau
(tipo 1, Figura 1), ou de alto grau (tipos 2 e 3, Figura 2 e 3 respectivamente)2,4.
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Figura 1. Zona de transformação anormal com pontilhado fino entre 8 e 11 horas,
correspondendo lesão intra-epitelial de baixo grau (NIC1) à histologia.

Figura 2. Zona de transformação anormal com epitélio acetobranco associado a vasos
atípicos, às 6 horas, correspondendo lesão intra-epitelial de alto grau (NIC2)
histológica.
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Figura 3. Zona de transformação anormal com epitélio acetobranco denso associado a
espessamento de orifícios glandulares em lábio anterior, correspondendo lesão intraepitelial de alto grau (NIC3) histológica.
A NIC 3 corresponde ao carcinoma in situ e evolui para lesão invasora (que ultrapassa
a membrana basal) se não adequadamente tratada4. Acredita-se que o intervalo de tempo
entre a infecção por HPV e o desenvolvimento de NIC 3 seja de 3 a 10 anos

62,63

, e a

evolução desta para carcinoma invasor leva em média 10 anos63. O tipo histológico mais
freqüente é o carcinoma epidermóide (85%) e a invasão ocorre por contigüidade 4.
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Figura 4. Condilomas acuminados em vestíbulo à vulvoscopia.
Estes dados permitem concluir que, em média, são decorridos pelo menos 5 anos
entre o surgimento de lesão de baixo grau (NIC 1) e o carcinoma in situ (NIC 3), e que para
evoluir de NIC 3 para carcinoma invasivo são necessários, em média, 10 anos 62-64.
Verrugas genitais, também conhecidos por condiloma acuminado (Figura 4), podem
causar desconforto físico significativo, incluindo inflamação, fissuras, ardência,
sangramento e dispareunia; embora tenham comportamento benigno. Assim como em
outras DSTs, o tratamento primário prioriza amenizar os sintomas, remover as verrugas e
minimizar as seqüelas psicológicas 57.
O tratamento atual das lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do trato genital inferior
resume-se a excisão ou destruição das lesões por diversas técnicas, com eficácia de
aproximadamente 90%, porém com morbidade e custos elevados. Além disso, estas
modalidades terapêuticas removem as lesões, mas mantêm intactos os tecidos infectados
pelo HPV sem lesão aparente, e o índice de recorrência é alto 2,11,65,66.
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3.3. CICLO SEXUAL FEMININO

A sexualidade é determinada pela anatomia, fisiologia, psicologia e também pela
cultura na qual o indivíduo vive, seus relacionamentos interpessoais e suas experiências
acumuladas durante a vida. Ela inclui a percepção de ser masculino ou feminino e todos os
pensamentos, sentimentos e comportamentos associados à gratificação sexual, reprodução e
atração entre duas pessoas 67.
Masters e Johnson, em 1966, introduziram a idéia de um ciclo de resposta sexual
humana, baseados em extensas observações laboratoriais. Entretanto, é importante
reconhecer que as várias fases do ciclo de resposta são arbitrariamente definidas, nem
sempre sendo demarcadas uma da outra, e, pode diferir consideravelmente tanto na mesma
pessoa em oportunidades diferentes quanto entre diferentes pessoas 68.
Os precursores da terapia sexual, Masters e Johnson, não incluíram o desejo sexual e
seus transtornos em seus estudos iniciais da sexualidade humana, sendo este conceito
introduzido por Kaplan em 1979, definindo o desejo sexual ou sensualidade como
necessidade que impele homens e mulheres a procurar, iniciar e/ou responder a estímulo
sexual. O desejo sexual é definido como estado motivacional ou impulso gerado no cérebro
por processos neurofisiológicos específicos, sendo exatamente igual a outros impulsos e
apetites que constituem a sobrevivência individual e das espécies 69.
Apetite sexual, desejo, impulso e interesse sexual são alguns dos muitos termos
utilizados como sinônimos de libido, palavra latina que significa desejo, usada inicialmente
por Sigmund Freud em Três ensaios sobre a sexualidade humana (1905), indicando a
energia que compõe a parte psíquica do interesse sexual. Posteriormente, a libido foi
definida em sentido mais amplo, como a energia psíquica despertada por tudo que é
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“apetitoso”, não necessariamente no âmbito sexual. Na literatura mais recente, libido é
novamente utilizada com significado de apetite sexual e definição bastante aceita é a
seguinte: “estado mental ativado, insatisfeito, de intensidade variável, criado por estímulos
externos (via sensorial) e/ou internos (fantasia, memória, cognição), que induzem a
sentimento de necessidade ou “a vontade de tomar parte de atividade sexual, geralmente
com o objeto de desejo, para satisfazer tal necessidade”70.
A excitação, segundo Masters e Johnson, ocorre como resultado da estimulação
sexual, a qual pode ser de origem física ou psíquica 68.
Na mulher, a excitação sexual é caracterizada pelo aparecimento de lubrificação
vaginal, a qual é produzida pela vasocongestão nas paredes da vagina, conduzindo a
transudação de líquido. Outras alterações genitais que ocorrem durante a excitação na
mulher incluem a expansão dos dois terços internos do canal vaginal, elevação do colo e
corpo uterino, e achatamento e elevação dos grandes lábios. O clitóris aumenta em tamanho
como resultado da vasocongestão, embora não ocorra ereção verdadeira. A ereção dos
mamilos é característica, embora ambos os mamilos possam não alcançar ereção completa
simultaneamente. Tardiamente, os padrões venosos na superfície da mama tornam-se mais
visíveis e pode haver também aumento no tamanho das mamas 68.
Os mecanismos neurofisiológicos específicos do orgasmo não se encontram
totalmente compreendidos. Podendo ser postulado que o orgasmo é deflagrado por um arco
reflexo neural uma vez o nível limiar orgástico tenha sido atingido ou excedido 68.
O orgasmo na mulher é marcado por contrações rítmicas simultâneas do útero,
plataforma orgástica (terço externo da vagina) e esfíncter anal, começando a intervalos de
0,8 segundos e a seguir diminuindo em intensidade, duração e regularidade. No entanto, o
orgasmo corresponde à resposta corporal total, não apenas localizada na pelve. Padrões de
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eletro encefalograma medidos durante o orgasmo mostram alterações significativas na
lateralidade hemisférica, bem como alterações nas freqüências e tipo de atividade das ondas
cerebrais. Contrações de grupos musculares periféricos também foram medidas
cuidadosamente, bem como aumento da freqüência da respiração e dos batimentos
cardíacos 68.
Além disso, as mulheres têm o potencial de serem multiorgásticas, isto é, obterem
série de respostas orgásticas identificáveis sem cair abaixo do platô de excitação, o que
difere do padrão de resposta sexual masculina, onde há um período refratário68.
Este modelo de resposta sexual tradicional indica que fantasias e pensamentos sexuais
principiam a excitação, seguida pelo orgasmo. Porém, mulheres identificam várias reações
sexuais que são anteriores, além da motivação ou apetite sexual físico71.
Mulheres informam a necessidade de maior intimidade emocional, compromisso,
compartilhamento, ternura e tolerância, e mostram aos parceiros que eles ou elas têm sido
errados (emocional ou corporalmente). Cada reação baseada na intimidade motiva a mulher
a encontrar o caminho para tornar-se excitável sexualmente. Esta excitação não é
espontânea, mas despertada deliberadamente pela procura do estímulo sexual, incluindo
comportamento de (potenciais) parceiros, conversas, música, escrita, visual erótico ou
diretamente pela estimulação física 71.
A mera presença de estímulo sexual não garante excitação. Fatores psicológicos ou
biológicos muitas vezes impedem o processo do estímulo até a excitação. Experiência
passada negativa, auto-imagem sexual baixa, insegurança (em relação ao controle de
natalidade, prevenção de doença sexualmente transmissível ou insegurança emocional),
ingenuidade ou emoções negativas em resposta de excitação física (passado de abuso)
podem ser relevantes 71.
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Basson72, em 2000, descreveu o ciclo de resposta sexual feminino baseado na
intimidade, neste, a intimidade emocional motivaria a sexualidade da mulher levando-a a
procurar ou ser responsiva ao estímulo sexual, desse modo, fatores psicológicos e
biológicos seriam responsáveis pela excitabilidade, levando ao desejo, excitação sexual e à
satisfação física e emocional que contribuem aumentando a intimidade emocional,
mantendo o ciclo. Este novo modelo afirma que desejo e excitação não são entidades
separadas, introduzindo o conceito de excitabilidade e associando intimidade emocional ao
ciclo de resposta sexual (Figura 5).
Comportamento sexual refere-se aos tipos de atividades sexuais praticadas pelo
indivíduo, inclui: imensa variedade de atividades como beijar e acariciar, penetração
vaginal, sexo oral, sexo anal, fantasias, masturbação entre outras73.
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Motivação

SATISFAÇÃO SEXUAL

INTIMIDADE EMOCIONAL,
BEM-ESTAR, FALTA DE
EFEITOS NEGATIVOS

DESEJO E
EXCITAÇÃO SEXUAL

EXCITAÇÃO SUBJETIVA

Disposição/Procura

ESTÍMULO SEXUAL
Fatores psicológicos e
biológicos

Figura 5. Ciclo de Resposta Sexual Feminino 72

A satisfação sexual é a avaliação global, não ligada somente a comportamentos ou
avaliações de aspectos específicos, mas sim ao relacionamento todo. Engloba avaliação
cognitiva positiva e individual74.
Satisfação sexual é a qualidade ou estado de satisfeito; sensação agradável sentida
quando as coisas acontecem conforme desejado75.
A intimidade comunicativa, sentimento de ser compreendido pelo companheiro,
sendo capaz de efetivamente se comunicar com ele e confiar nele, foi reconhecida como
principal indicador da satisfação sexual seguida pela excitação física76.
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3.4. DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS

As disfunções sexuais fazem parte dos transtornos da sexualidade, assim como o
transtorno de preferência sexual e de identidade de gênero77.
Transtorno de preferência sexual caracteriza-se por impulso, fantasia ou prática sexual
incomum ou bizarra, afetando cerca de 1% da população e sendo mais freqüente em
homens que em mulheres77.
Transtornos de identidade de gênero são manifestados por sensação de impropriedade
em relação ao próprio sexo biológico; caracterizam-se pelo desejo irredutível de pertencer,
de ser tratado e reconhecido como membro do sexo oposto. Sendo acompanhada de
desconforto ou sofrimento 77.
O advento de novas terapias para as disfunções sexuais masculinas tem conduzido a
atenção para os mesmos problemas em mulheres. Recente estudo demonstrou que 42% das
mulheres com queixa sexual solicitam ajuda do seu ginecologista 78.
Estudo realizado na Inglaterra, observou que 53,8% das mulheres manifestavam pelo
menos um problema sexual no período de um mês a dois anos anteriores a pesquisa. Estudo
maior encontrou que disfunções sexuais ocorriam mais frequentemente em mulheres
(prevalência de 43%) comparada aos homens (31%)78.
Diminuição da libido foi a queixa mais comum (51%), seguido por desordem da
excitação (33%) e dispareunia (16%). Disfunções sexuais foram mais freqüentes em
mulheres jovens (18-39 anos), com educação primária, solteiras e de saúde emocional e
física deficiente. Experiência negativa em relacionamentos anteriores foi apontada como
fator prognóstico na qualidade de vida sexual78.
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Disfunção sexual feminina é um problema multifatorial e multidimensional
combinando determinantes biológicos, psicológicos e interpessoais, de prevalência
progressivamente maior, afetando 20% a 50% das mulheres. Aproximadamente 20% delas
relatam dificuldade na lubrificação e 20% não obtém prazer com o sexo. Disfunção sexual
tem impacto na qualidade de vida e no relacionamento interpessoal 71.
A classificação nosológica e diagnóstico variam entre diferentes sistemas
diagnósticos. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização
Mundial de Saúde (OMS), em sua décima edição (CID-10) a definição de disfunção sexual
inclui “as várias formas nas quais o indivíduo é incapaz de participar de um relacionamento
sexual como ele (a) desejariam”. A resposta sexual é processo psicossomático; ou seja,
processo psicológico e somático estariam freqüentemente envolvidos nas causas da
disfunção sexual 79.
Desejo sexual hipoativo corresponde, segundo a classificação CID-10, falta ou perda
de desejo sexual, onde a perda de desejo é o problema principal e não secundário a outra
dificuldade sexual, como disfunção erétil ou dispareunia 79.
Na aversão sexual ou falta de prazer sexual, a possibilidade de interação sexual
produz medo e ansiedade, sendo tal atividade evitada (aversão sexual). Em outros casos,
resposta sexual fisiológica e orgasmo podem ser experimentados, no entanto não a sensação
de prazer (ausência de prazer sexual), denominando-se anedonia sexual 79.
Na classificação CID-10, outra disfunção sexual citada é a insuficiência da resposta
genital, englobando desordem de excitação sexual feminina e disfunção erétil masculina.
Na mulher, o principal sinal desta disfunção é “vagina seca” ou falha na lubrificação
vaginal 79.
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Disfunção orgástica é definida como ausência de orgasmo ou atraso acentuado deste,
incluindo neste grupo o orgasmo inibido masculino e/ou feminino e anorgasmia
psicogênica 79.
Ejaculação rápida é outra desordem orgástica, caracterizada pela inabilidade de
controlar suficientemente a ejaculação para ambos os parceiros aproveitarem a interação
sexual 79.
Vaginismo não-orgânico ou psicogênico é definido como espasmo da musculatura
pélvica que envolve a vagina, causando oclusão do intróito vaginal, desta maneira, a
entrada do pênis é impossível ou dolorosa 79.
No Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, na
quarta edição (DSM-IV-TR), disfunções são categorizadas em eixos de desordens. As
síndromes são correlacionadas com a resposta sexual, a qual é dividida em desejo,
excitação e orgasmo. A característica essencial das disfunções sexuais seria a inibição de
uma ou mais fases, incluindo distúrbio da sensação subjetiva de prazer ou desejo ou ainda,
distúrbio na experiência ou performance objetiva. Estes distúrbios correriam sozinhos ou
combinados80.
Disfunções sexuais são diagnosticadas somente quando ocorrem na maior parte do
tempo do estado clínico. Podendo ser classificadas como primária ou adquirida,
generalizada ou situacional e devido a fatores psicológicos, fatores fisiológicos ou
combinação de fatores. Atribuição a causa de condição médica geral, uso de substância ou
efeito adverso de medicação também pode ser realizado 80.
Conforme o DSM-IV-TR os distúrbios na fase do desejo seriam: desordem do desejo
sexual hipoativo, desordem de aversão sexual, desordem do desejo sexual hipoativo devido
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a condição médica geral (homem ou mulher), disfunção sexual induzida por substâncias
com desejo debilitado 80.
Associado a fase de excitação seriam: desordem da excitação sexual feminina,
disfunção erétil masculina, disfunção erétil masculina devido a condição médica geral,
dispareunia devido a condição médica geral (homem e mulher), disfunção sexual induzida
por substância com excitação debilitada 80.
Desordem orgástica feminina, desordem orgástica masculina, ejaculação rápida,
outras disfunções sexuais devido a condição médica geral (homem e mulher), disfunção
sexual induzida por substância com orgasmo debilitado, seriam as alterações que ocorrem
na fase do orgasmo 80.
Em vários casos, a disfunção sexual pode ser diagnosticada em conjunto com outras
desordens psiquiátricas e em outros casos, apresentar-se somente como um dos sinais e
sintomas de doença psiquiátrica. Disfunções sexuais são freqüentemente associadas com
desordens mentais como depressão, ansiedade, desordem de personalidade e esquizofrenia
67

.
A disfunção sexual pode ser sintoma de problemas biológicos, conflitos

intrapsíquicos, dificuldades interpessoais ou combinação destes fatores67.

3.5. INFECÇÃO PELO HPV E SEXUALIDADE

A sexualidade é influenciada por diversos fatores73:
 Família: responsável por parte significativa da compreensão geral da
sexualidade, como também pelos valores, convicções e expectativas em
relação às diversas formas de expressão da sexualidade.
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 Religião: convicções punitivas sobre sexualidade são passadas por grande
parte das instituições religiosas.
 Mídia: influência importante na sexualidade das mulheres, não apenas
apresentando padrões de beleza, mas também criando expectativas envolvendo
sexo e casamento.
 Eventos diários, trabalho e relações sociais
 Experiência pessoal: violência contra mulheres de todas as idades é altamente
prevalente. Incesto, estupro, crimes ou violência íntima (mental, física e/ou
sexual) podem ter efeitos permanentes na sexualidade.
Descreve-se que o ato sexual é uma atividade sensorial na qual predominam as
sensações auditivas, olfativas e táteis à estimulação das zonas erógenas através de carícias,
toques, beijos, abraços, produzindo estimulação dos receptores sensitivos somatoestésicos.
Órgãos sensoriais transmitem informações básicas que se misturam com o emocional e as
mensagens afetivas contribuem para a estruturação da identidade sexual e da auto-estima
para percepção pessoal de ser objeto de desejo70.
Em revisão recente sobre disfunção sexual, Basson81, refere que fatores biológicos e
psicológicos influenciam negativamente a sexualidade. Cita-se entre os fatores psicológicos
o relacionamento emocional com o parceiro no cotidiano e na relação sexual, considerados
fortes fatores prognósticos relacionados ao sexo.
Gracia et al82, 2004, observaram que a sexualidade feminina é altamente dependente
de fatores psicológicos.
Linnehan et al83, afirmaram que perda do desejo para atividade sexual é a mais
comum disfunção sexual feminina, e de difícil tratamento.
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Muitas pesquisas em relação ao desejo sexual estão em andamento, no entanto nada
está claro até o momento. Certas condições médicas afetam o desejo sexual, por exemplo, a
depressão reduz drasticamente o desejo assim como o stress e a fadiga 83.
Desordens ginecológicas que resultam em dor na relação sexual, ou problemas de
saúde que afetam anatomia sexual, sistema vascular, sistema neurológico e/ou endócrino
devem ser consideradas como causa de desejo sexual hipoativo 83.
Muitas vezes é difícil separar as causas orgânicas das variáveis psicogênicas que
ocorrem na mulher nas diferentes fases da vida. Além disso, deve-se observar a importância
dos diferentes papéis desempenhados pela mulher em sua vida cotidiana e conhecer a
prioridade de cada um deles 83.
A maioria das mulheres tem vários papéis sociais: profissional, esposa, mãe, filha,
amiga e amante. Este último, parece perder força quando a demanda de outro aumenta.
Quando a mulher encontra seu primeiro parceiro, ela tem poucos daqueles papéis, pode ser
apenas trabalhadora e filha, por exemplo. Com o passar dos anos vai adquirindo outros
papéis, como esposa e mãe. Para a maioria das mulheres parece que à medida que a
responsabilidade aumenta, a importância do papel de amante diminui 83.
Fatores psicológicos que influenciam na sexualidade mais claramente definidos na
literatura incluem entidades comuns não sexuais como distúrbios sexuais, experiência
passada negativa, vergonha, culpa, insegurança (emocional, física ou sexual), medo de
gravidez indesejada, medo de comprovação da infertilidade ou medo de adquirir doença
sexualmente transmissível 84.
Dificuldades psicossexuais incluem efeitos relacionados com o diagnóstico da
infecção sexualmente transmitida e mudanças provocadas no desenvolvimento da
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intimidade. Sentimentos como vergonha, culpa e baixa auto-estima estão relacionados com
diagnóstico de infecção sexualmente transmissível84.
Estudo relacionando fatores psicológicos da infecção genital pelo vírus herpes
simples descrevia depressão, angústia, sofrimento, raiva, diminuição da auto-estima e ódio
direcionada a pessoa que causou a infecção 85.
Infecção genital pelo HPV é doença sexualmente transmitida presente em grande
proporção de mulheres jovens. Além dos aspectos biológicos e médicos da infecção,
incluindo tratamentos prolongados e dolorosos, sintomas recorrentes, ausência de cura
definitiva e potencial transformação maligna, o HPV também resulta em seqüelas
emocionais e psicossexuais significativas82.
Ao ser informada do diagnóstico de DST, doença cuja necessidade de tratamento
existe, não sendo garantida a cura definitiva, e observando-se potencial de transformação
maligna (câncer), a paciente demonstra choque por ter adquirido uma doença sexualmente
transmitida, confusão em relação ao tratamento e medo em relação ao câncer e convívio
com a doença indefinidamente 82.
Mulheres infectadas pelo HPV e/ou com exame Papanicolaou alterado relatam
sentimentos negativos em relação ao intercurso sexual, incluindo diminuição do desejo e
excitação sexual, sendo a diminuição da lubrificação vaginal responsável por dispareunia
42,44

.
Poucos estudos exploram as disfunções sexuais associadas às infecções pelo HPV em

estádios pré-neoplásicos como lesões intra-epiteliais de baixo e alto grau. Estudos
envolvendo pacientes portadoras de lesões neoplásicas submetidas a tratamentos como
cirurgia intracavitária, radioterapia ou quimioterapia observam que tanto o diagnóstico de
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câncer como sua terapia afetaram fisicamente, psicologicamente e socialmente a
capacidade da paciente manter a saúde sexual 86.
Campion et al87, estudaram o trauma psicossexual da citologia oncológica (exame de
Papanicolaou) anormal em 105 mulheres, subdividindo-as em três grupos, o grupo 1
composto de 30 mulheres com citologia oncológica anormal, sendo 5 apresentando NIC 1,
7 NIC 2 e 18 com NIC 3; o grupo 2 composto por 50 mulheres parceiras sexuais de homens
com condiloma acuminado, sendo elas subdivididas em grupo 2a composto por 26
mulheres com infecção HPV confirmada histologicamente ou NIC 1 associado à infecção
HPV e grupo 2b composto por 24 mulheres parceiras sexuais de homens com condiloma
acuminado, mas com citologia oncológica e colposcopia normais; e grupo 3 composto por
25 mulheres parceiras sexuais de homens com diagnóstico de uretrite não-específica, com
citologia oncológica e colposcopia normais.
Nesta amostra, demonstraram que mulheres com citologia oncológica anormal não
mostraram diferenças no comportamento e atitudes sexuais nos 6 meses anteriores ao
diagnóstico comparadas com o grupo controle, entretanto, após o exame colposcópico,
biópsia da zona de transformação cervical atípica e vaporização a laser da lesão préinvasiva comprovada histologicamente, ocorreram significativas mudanças direcionadas às
atitudes sexuais e aos parceiros, assim como no comportamento e resposta sexual87.
Golzio et al88, pesquisaram aspectos psicossociais e sexuais de mulheres com
condilomatose genital, utilizando questionário composto de 125 questões, auto-aplicável e
anônimo, finalizado com 249 questionários, demonstraram que o grupo de mulheres
pesquisadas com condilomatose genital não apresentou diferença em relação ao grupo
controle nos aspectos econômico, social, cultural, habilidade e comportamento sexual. No
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entanto, os resultados demonstraram um particular, consciente e inconsciente conflito, o
qual expresso por meio de reação e comportamento inter-relacional contraditórios.
Filiberti et al44, estudaram os aspectos psicológicos da infecção genital pelo HPV em
49 mulheres subdivididas em três grupos conforme o tratamento utilizado, grupo 1 tratadas
com laser CO2 , grupo 2 tratadas com Interferon-α intramuscular e grupo 3 tratadas com
laser CO2 e Interferon-α intramuscular; o instrumento de estudo tratava-se de questionário
avaliando sexualidade e reações que poderiam influenciar esta após o tratamento; além de
dois testes de personalidade para avaliar depressão e ansiedade. Os dados coletados
revelaram que a doença pode levar a perda do desejo sexual ou na transformação da
sexualidade em uma experiência desagradável, criando um sofrimento emocional potencial.
Zarcone et al89, estudaram as conseqüências psicológicas da infecção sintomática do
HPV em 40 pacientes entre 19 e 37 anos, com diagnóstico de HPV pela citologia
oncológica , exame colposcópico , histopatológico e hibridização in vitro, 20 pacientes
receberam o tratamento com laser CO2 associada com Interferon-α intramuscular, 20
pacientes restantes receberam tratamento com Interferon-α intramuscular e tópico, como
instrumento de estudo utilizaram questionário para avaliação da auto-estima e da vida
sexual após o diagnóstico do HPV, além da escala de MADRS para avaliação de síndrome
ansioso-depressiva; concluíram que infecção HPV promove problemas com a sexualidade
além de medo hipocondríaco.
Clarke et al90, pesquisaram através de questionário 837 indivíduos escolhidos através
da revista HPV News, 454 questionários foram respondidos completamente e reenviados,
tal questionário interrogava sobre o impacto do HPV no momento do diagnóstico e nos
últimos 12 meses, se aplicável. Em relação ao impacto do HPV no comportamento sexual e
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nos relacionamentos sexuais, 86% das pesquisadas referiram que o diagnóstico da infecção
afetou a habilidade de aproximar-se de um novo parceiro, 73% referiram menor
espontaneidade na atividade sexual e 72% menor freqüência sexual. Após 12 meses do
diagnóstico da infecção 71% dos pesquisados referiram que a infecção ainda afetava a
habilidade de aproximar-se de um novo parceiro. Neste estudo, a infecção pelo HPV foi
considerada como causa de revolta emocional e ansiedade para muitos, afetando
adversamente a auto-imagem e criando a percepção de alienação e estigmatização. Além
disso, dois terços ou mais das pesquisadas experimentaram depressão, isolamento ou
vergonha e medo da rejeição.
Saúde sexual é conceituada como o acesso a sexualidade fundamentada no
conhecimento, consciência pessoal e auto-aceitação. Envolvendo a habilidade de ter
intimidade com o parceiro, comunicando expressamente suas necessidades e desejos.
Incluindo também sentimento de auto-estima, atratividade pessoal e competência, assim
como consciência da susceptibilidade para disfunção sexual, doença sexualmente
transmissível, violência sexual e coerção 91.
O câncer e o simples diagnóstico de DST podem causar depressão e ansiedade,
devido ao medo da morte, medo da mutilação ou perda da função. Depressão e ansiedade,
por sua vez, podem interferir no desejo sexual, excitação e orgasmo. Além disso, o
diagnóstico e tratamento para o câncer também atrapalham os relacionamentos sociais e o
lazer, resultando na diminuição da intimidade e alterando o auto-conceito sexual e a
identidade de gênero 86.
O conhecimento que o HPV é um vírus transmitido sexualmente podendo levar ao
câncer, persistindo mesmo após a erradicação da lesão cria potencialmente um trauma
psicossexual significativo podendo afetar as atividades diárias e comportamento sexual das
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mulheres com esta infecção. Estudos de mulheres com diferentes anormalidades genitais
relacionadas ao HPV, assim como DST, exame Papanicolaou alterado, câncer cervical e
condiloma acuminado (visível), sugerem que mudanças emocionais e psicossexuais
adversas podem ocorrer 42,87,90,92-96.
Sexualidade é mais do que habilidade de ter intercurso sexual; para a maioria das
mulheres, sexualidade inclui sentimento sobre aparência corporal, feminilidade, habilidade
de gerar e criar filhos e habilidade para demonstrar sua feminilidade. Sexualidade feminina
integra aspectos da personalidade, além de componentes emocional, intelectual e
sociocultural 97,98.
Desta forma, consideramos que a influência das diferentes expressões da infecção
genital pelo HPV no comportamento sexual feminino necessitam de pesquisa, assim como
os diferentes tipos de conduta frente às alterações provocadas.

4. MÉTODO

Trabalho desenvolvido no Setor de Patologia do Trato Genital Inferior do
Ambulatório da Divisão de Clínica Ginecológica do Departamento de Obstetrícia e
Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP), de março de 2005 a novembro de 2006.

4.1.Casuística

A população de estudo foi composta por 78 mulheres portadoras de NIC 1, 2 , 3 e
condiloma acuminado, matriculadas no Setor de Patologia do Trato Genital Inferior e
Colposcopia da Divisão de Clínica Ginecológica do Departamento de Ginecologia
HCFMUSP.
O projeto de pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A)
foram analisados e aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa
– CAPPesp, em sessão 14/06/2006, Protocolo n° 531/05 (ANEXO B).

4.1.1.Critérios de inclusão

 Idade entre18 e 60 anos;
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 Expressão genital da infecção HPV: condiloma acuminado em vulva,
lesão intra-epitelial cervical de baixo grau (NIC 1) e alto grau (NIC 2 e 3),
diagnosticada

pelos

exames

colposcópico,

colpocitológico

ou

anatomopatológico;
 Concordância, por escrito, do termo de consentimento pós-informado do
protocolo de pesquisa (ANEXO A).

4.1.2.Critérios de exclusão

 Analfabetas;
 Doenças psiquiátricas prévias em tratamento ou não;
 Usuárias de medicamento que podem interferir no ciclo da resposta sexual,
como antidepressivos e anti-hipertensivos.

4.2.Procedimentos

Estudo observacional, descritivo, transversal.
Pacientes que cumpriam os critérios de inclusão, após diagnóstico de LIEBG e
explicação dos fatos, eram convidadas a responder o instrumento de avaliação. Naquelas
portadoras de LIEAG, o instrumento de avaliação foi aplicado imediatamente após o
tratamento (cirurgia de alta freqüência), realizada na consulta subseqüente ao diagnóstico.

4.2.1 .Instrumento de avaliação (ANEXO C)
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Trata-se de questionário elaborado, inicialmente, por ABDO et al, em 200099, e
modificado para atender ao objetivo deste estudo. Destina-se a obter informações
relacionadas ao comportamento sexual após o diagnóstico da infecção genital pelo HPV.
Consideraram-se perguntas que refletiam o comportamento, a função e a satisfação sexual.
Este instrumento possibilita avaliar os dados demográficos; antecedentes pessoais;
antecedentes gíneco-obstétricos; antecedentes sexuais e atividade sexual atual, com ênfase
na satisfação sexual, fases do ciclo da resposta sexual (desejo, excitação, orgasmo),
freqüência sexual, prática de masturbação e avaliação da presença de práticas sexuais
menos habituais.
O instrumento de estudo foi pré-testado em um grupo piloto composto de 10
mulheres antes de ser aplicado na população total do estudo, verificando assim o
cumprimento dos objetivos do mesmo.

4.2.2. Variáveis Estudadas
 Antecedentes sexuais – idade do início da atividade sexual (ATS);
número total de parcerias sexuais.
 Informação sobre o HPV e sobre seu meio de transmissão
 Prática de sexo oral
 Prática de sexo anal
 Prática de masturbação
 Atividade sexual atual – desejo sexual, excitação, orgasmo e freqüência
sexual
 Dispareunia – dor na relação sexual
 Satisfação sexual
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4.2.3. Análise Estatística

Para a computação e a análise dos dados foi empregado o software Microsoft
Excel 2003.
O método estatístico utilizado empregou estatística descritiva, comparação de
médias por análise da variância fatorial (ANOVA) e post-hoc pelo método LSD (“Least
Square Difference”) e comparação de proporções em tabelas de contingência pelo teste do
X2 (qui-quadrado) ou teste exato.

5. RESULTADOS

Responderam ao questionário 78 pacientes, no entanto, em determinadas variáveis
houve perda de parcela experimental, razão pela qual o número total de observações poderá
ser inferior a 78 em algumas questões.
As pacientes foram divididas em dois grupos, segundo os níveis de expressão da
doença relacionada à infecção genital pelo HPV em : LIEBG e LIEAG.
No grupo LIEBG as participantes foram subdivididas em portadoras de condiloma
acuminado e NIC 1. O grupo LIEAG foi composto por pacientes com NIC 2 ou 3.
A distribuição das participantes está demonstrada na Tabela 1.
Tabela 1. Distribuição das participantes segunda a manifestação genital da infecção pelo
HPV.
N° participantes

Porcentagem (%)

LIEBG

43

55,1

Condiloma Acuminado

22

28,2

NIC 1

21

26,9

LIEAG

35

44,9

TOTAL

78

100,0
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Em relação aos dados demográficos e sociais observa-se que a média etária foi
semelhante entre os grupos. A distribuição da média etária e da escolaridade estão
demonstradas na Tabela 2.

Tabela 2. Dados demográficos e sociais (idade e escolaridade).
LIEBG
Condiloma Acuminado

LIEAG

TOTAL

NIC 1

Média etária

33,6 (DP 9,7)

30,6 (DP 10,5)

33,7 (DP 8,7)

32,9 (DP 9,5)

Escolaridade
(anos)

10,1 (DP 3,2)

10,3 (DP 4,0)

7,4 (DP 3,4)

8,9 (DP 3,7)

As idades não diferiram significativamente entre os grupos (p=0,449); além disso,
foram semelhantes entre êles (p=0,731), pois, ambos apresentaram proporção semelhante
de mulheres na pós-menopausa.
A variável escolaridade mostrou diferença significativa entre os grupos (p=0,009),
uma vez que o grupo LIEAG possui menor tempo de escolaridade em relação aos grupos
NIC 1 (p=0,010) e condiloma acuminado (p=0,010), não havendo, porém diferenças entre
os últimos dois grupos (p=0,854).
Antecedentes sexuais como idade de início da ATS, número de parcerias sexuais até o
momento da pesquisa e comportamento sexual como prática de sexo oral, sexo anal e
masturbação podem ser observados na Tabela 3. Não houve diferença significativa entre as
variáveis: idade de início da ATS (p=0,460), pratica sexo oral (p=0,247), pratica sexo anal
(p=0,454) e pratica masturbação (p=0,254). A variável número de parceiros sexuais até o

40
momento da pesquisa não revelou diferença significativa entre os grupos (p=0,513), em
parte pela variabilidade observada em cada grupo (p=0,017).
Quanto à atividade sexual atual, 13 (17,3%) das pacientes relatava vida sexual inativa
no momento da pesquisa e 62 (82,7%) apresentavam vida sexualmente ativa. Não houve
diferença significativa entre os grupos considerando a variável vida sexual ativa (p=0,135).
Em relação à freqüência sexual mensal, a média foi de 7,1 (DP 4,3), com grande
variabilidade entre os grupos. A média de freqüência sexual mensal no grupo condiloma
acuminado foi de 7,6 (DP 3,5), no NIC 1 de 5,5 (DP 4,6) e no LIEAG de 7,7 (DP 4,5). Não
houve diferença significativa entre os grupos (p=0,238), considerando-se a freqüência
sexual, em parte pela variabilidade detectada em cada grupo (p=0,017).
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Tabela 3. Distribuição dos dados idade de início da ATS, número de parcerias sexuais e
características de comportamento sexual nos grupos pesquisados.
LIEBG

LIEAG

TOTAL

18,4 (DP 3,8)

17,8 (DP 3,1)

18,4 (DP 3,5)

2,8 (DP 1,5)

3,6 (DP 3,0)

3,5 (DP 3,6)

Condiloma Acuminado
Início ATS (anos)

19,0 (DP 3,7)

N° de parcerias 4,1 (DP 5,4)
sexuais (média)

NIC 1

Pratica sexo oral
Sim 8 (36,4%)

8 (40,0%)

7 (20,6%)

23 (30,3%)

Não 14 (63,6%)

12 (60,0%)

27 (79,4%)

53 (69,7%)

5 (25,0%)

4 (11,8%)

13 (17,1%)

15 ( 75,0%)

30 (88,2%)

63 (82,9%)

8 (38,1%)

5 (17,2%)

19 (26,4%)

13 (61,9%)

24 (82,8%)

53 (73,6%)

Pratica sexo anal
Sim 4 (18,2%)
Não 18 ( 81,8%)
Pratica masturbação
Sim 6 (27,3%)
Não 16 (72,7%)

Ao serem inquiridas, via questionário, se haviam obtido informações acerca do HPV e
suas apresentações clínicas, 39,5% (30) referiram não terem informações a este respeito, no
entanto, 60,5% (46) relatavam ter informações sobre o HPV. Quando analisamos esta
informação nos grupos percebemos que 52,9% (18) das pacientes portadoras de LIEAG não
possuíam informações sobre o HPV, em comparação a 28,6% (12) das com LIEBG. Não
houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,087), muito embora o
valor de p indique que haveria tendência à significância, talvez não detectada em
decorrência do tamanho da amostra dos grupos NIC 1 e condiloma acuminado. Quando
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reunidos no grupo LIEBG, observou-se diferença significativa na distribuição da resposta
(p=0,031).
Ao contrário desta última variável, referindo-se agora à informação sobre o meio de
transmissão do HPV, não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,201). Quanto a
este quesito, 28,6% (12) do grupo LIEBG e 44,1% (15) do grupo LIEAG referiram não ter
conhecimento sobre o meio de transmissão do vírus.
Averiguando-se a resposta sexual: presença de desejo sexual, excitação sexual,
orgasmo e dispareunia após a infecção pelo HPV, obteve-se os resultados demonstrados na
Tabela 4. As variáveis “não” significavam nem antes do HPV nem depois; “sim”
significando antes e depois, agora não, ou seja, após o HPV houve modificação e no caso
da dispareunia, agora sim significando presença da mesma somente após a infecção pelo
HPV.
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Tabela 4. Distribuição das variáveis presença de desejo sexual, excitação sexual, orgasmo e
dispareunia segundo os grupos pesquisados após a infecção pelo HPV.
(Agora não= modificou após o HPV, não= nem antes, nem agora, sim= antes e agora)
Presença de:

LIEBG
Condiloma Acuminado

LIEAG

TOTAL

14 (66,7%)

22 (62,9%)

52 (66,7%)

5 (23,8%)

7 (20,0%)

14 (17,9%)

2 (9,5%)

6 (17,1%)

12 (15,4%)

15 (78,9%)

25 (73,5%)

56 (74,7%)

1 (5,3%)

5 (14,7%)

8 (10,7%)

3 (15,8%)

4 (11,8%)

11 (14,7%)

23 (67,6%)

52 (68,4%)

NIC 1

Desejo Sexual
Sim 16 (72,7%)
Agora não

2 (9,1%)

Não 4 (18,2%)
Excitação Sexual
Sim 16 (72,7%)
Agora não 2 (9,1%)
Não 4 (18,2%)
Orgasmo
Sim 13 (59,1%)

16 (80,0%)

Agora não 3 (13,6%)

2 (10,0%)

3 (8,8%)

8 (10,5%)

Não 6 (27,3%)

2 (10,0%)

8 (23,5%)

16 (21,1%)

Sim 6 (27,3%)

10 (47,6%)

13 (37,1%)

29 (37,2%)

Dispareunia

Agora não 1 (4,5%)

1 (4,8%)

3 (8,6%)

5 (6,4%)

Agora sim 1 (4,5%)

1 (4,8%)

4 (11,4%)

6 (7,7%)

9 (42,9%)

15 (42,9%)

38 (48,7%)

Não 14 (63,6%)
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Não houve diferença significativa entre as variáveis presença de desejo sexual
(p=0,682), excitação sexual (p=0,817), orgasmo (p=0,620) e dispareunia (p=0,648).
Avaliando o comportamento sexual das pacientes após o diagnóstico da infecção
HPV, perguntado, via questionário, se após o diagnóstico houve redução no desejo sexual;
66,7% (28) das pacientes do grupo LIEBG referiram não ter notado redução no desejo,
assim como 59,4% (19) das pacientes agrupadas no grupo LIEAG. No entanto, 33,3% (14)
do grupo LIEBG e 40,6% do grupo LIEAG, como demonstrado no Gráfico 1, revelaram ter
apresentado redução no desejo sexual após o diagnóstico da infecção pelo HPV (p=0,661).
Gráfico 1. Demonstração gráfica da distribuição de respostas nos grupos LIEBG e LIEAG
quanto ao quesito: houve redução no desejo sexual após o diagnóstico da infecção HPV.

Sim

40,6%
33,3%

59,4%

Não

66,7%

LIEBG

LIEAG

Levando-se em consideração o total da amostra, 36,5% (27) das pacientes pesquisadas
revelaram ter percebido redução no desejo sexual após o diagnóstico da infecção (Gráfico
2).
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Gráfico 2. Distribuição dos grupos pesquisados quanto às respostas à pergunta: houve
redução

do

desejo

sexual

após

o

diagnóstico

da

infecção

pelo

HPV.

36,5%
TOTAL

63,5%

40,6%
LIEAG

59,4%

28,6%
Condiloma acuminado

71,4%

38,1%
NIC 1

61,9%

Não

Sim

Perguntando-se sobre a redução do orgasmo após a infecção pelo HPV, observamos
que 64,0% (48) das pacientes pesquisadas referiam não ter notado redução na quantidade de
orgasmos, enquanto 36,0% (27) anotaram redução na quantidade de orgasmos (p=0,948),
como demonstra o Gráfico 3.
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Gráfico 3. Demonstração gráfica das respostas à pergunta: houve redução no orgasmo após
diagnóstico da infecção pelo HPV; nos grupos LIEBG e LIEAG.
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Subdividindo-se o grupo LIEBG em condiloma acuminado e NIC 1, percebemos a
distribuição mostrada no Gráfico 4.
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Gráfico 4. Distribuição dos grupos pesquisados quanto às respostas à pergunta: houve
redução

do

orgasmo

após

o

diagnóstico

da

infecção

pelo

HPV.

36,0%
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64,0%

36,4%
LIEAG

63,6%

38,1%
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61,9%

33,3%
Condiloma acuminado

66,7%

Não

Sim

Questionando-se sobre a prática de sexo anal após o diagnóstico da infecção genital
pelo HPV, 10,4% (8) responderam que agora não, ou seja, após o diagnóstico não mais
praticavam sexo anal; 76,6% (59) responderam não, ou seja, nem antes nem depois do
diagnóstico e 13% (10) responderam sim, ou seja, antes e após o diagnóstico praticavam
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sexo anal, como podemos observar na Tabela 5. Não houve diferença significativa neste
quesito (p=206).
Respondendo à pergunta: recebe sexo oral após o diagnóstico da infecção genital pelo
HPV, 11,7% (9) responderam agora não; 41,5% (32) referiam não (nem antes, nem depois)
e 46,8% (36) responderam sim (antes e agora), como demonstra a Tabela 5. Não houve
diferença significativa entre os grupos (p=0,509).
Considerando-se o quesito: faz uso de preservativo masculino durante as relações
sexuais após a infecção pelo HPV, observou-se que 40,3% da amostra responderam não
usar preservativos (nem antes, nem agora), como pode-se observar na Tabela 5. Não houve
diferença significativa entre os grupos (p=0,269).
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Tabela 5. Características do comportamento sexual, prática de sexo anal, objeto de sexo
oral e uso de preservativo masculino (condom), após o diagnóstico da infecção genital pelo
HPV.
LIEBG
Condiloma Acuminado

LIEAG

TOTAL

NIC 1

Pratica sexo anal
Sim

3 (13,6%)

5 (23,8%)

2 (5,9%)

10 (13,0%)

1 (4,5%)

4 (19,1%)

3 (8,8%)

8 (10,4%)

12 (57,1%)

29 (85,3%)

59 (76,6%)

12 (57,1%)

13 (38,2%)

36 (46,8%)

2 (9,1%)

3 (14,3%)

4 (11,8%)

9 (11,7%)

9 (40,9%)

6 (28,6%)

17 (50,0%)

32 (41,5%)

Sim 7(31,8%)

8 (38,1%)

6 (17,6%)

21 (27,3%)

Agora sim 6 (27,3%)

3 (14,3%)

7 (20,6%)

16 (20,3%)

Às vezes 0 (0,0%)

1 (4,8%)

1 (2,9%)

2 (2,6%)

Agora não 4 (18,2%)

1 (4,8%)

2 (5,9%)

7 (9,1%)

8 (38,1%)

18 (52,9%)

31 (40,3%)

Agora não

Não 18 (81,8%)
Recebe sexo oral
Sim 11 (50,0%)
Agora não
Não
Condom

Não 5 (22,7%)

Em relação à satisfação sexual, verificamos que 67,9% (53) das pesquisadas estão
satisfeitas sexualmente e 32,1% (25) revelaram não estar satisfeita sexualmente (Gráfico 5).
Não houve diferença significativa entre os grupos (p=0,207).
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Gráfico 5. Respostas à pergunta: está satisfeita sexualmente após o diagnóstico da infecção
pelo HPV, segundo os grupos estudados.

32,1%
TOTAL

67,9%

34,3%
LIEAG

65,7%

42,9%
NIC 1

57,1%

18,2%
Condiloma acuminado

81,8%

Sim

Não

6. DISCUSSÃO

A sexualidade e relacionamentos íntimos são fundamentais para aquisição de doenças
sexualmente transmissíveis como a infecção pelo HPV. Neste contexto, desejo e atração,
poder e coerção, amor e afetividade, identidade e auto-estima podem influenciar e ser
influenciados pelos comportamentos de risco.
A função sexual pode ser afetada por stress de qualquer espécie, por desordens
emocionais e por falta de conhecimento sexual 67.
Grande parte das pesquisas tem focado as conseqüências físicas das DSTs, no entanto,
seqüelas psicológicas e psicossexuais também podem ocorrer; apesar da dificuldade em
medir quantitativamente essas variáveis, as mesmas devem ser avaliadas. Indivíduos
infectados podem experimentar aumento de sentimentos de raiva, depressão, isolamento,
rejeição e culpa; pesquisas também indicam que DSTs podem ter um efeito negativo em
longo prazo no prazer sexual; indivíduos infectados podem experimentar o seguinte:
“completa ou parcial pausa na atividade sexual”, total ou parcial perda de interesse sexual”,
“vida sexual mais inibida e menos espontânea”, ou ansiedade relacionada ao sexo ”53.
Estudo explorando o impacto psicossexual do HPV relatou que este diagnóstico
“pode ter repercussões em diferentes esferas da vida” como, por exemplo, saúde física e
sexual, além de influenciar relações sociais e interpessoais53.
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Relatos de mulheres acometidas pela infecção HPV por vezes são mesclados de culpa,
raiva e frustração, com ou sem alto índice de escolaridade, as emoções apresentam-se
mescladas com clarões de racionalidade, no entanto, por vezes, o trauma já está instalado.
Observamos, neste estudo, apesar do pequeno número de pesquisadas, diferença
estatisticamente significativa no quesito escolaridade, ou seja, pacientes portadoras de
LIEAG apresentavam menor tempo de estudo em relação às portadoras de LIEBG. Tal fato
não surpreende visto que a precária condição sócio-econômica é tida como fator de risco
para câncer de colo uterino, como demonstrado por Ault4, 2006.
Além disso, a diferença estatisticamente significativa entre os grupos LIEAG e
LIEBG no que se refere à informação sobre o HPV e suas conseqüências; faz-nos pensar
que o conhecimento acerca do vírus precursor da segunda maior causa de morte feminina
ainda é escasso; quando o assunto é o meio de transmissão do HPV não houve diferença
significativa, porém, apesar de estar informada sobre o meio de transmissão do HPV, a taxa
de utilização de condom em todas as relações pode ser considerada ínfima (27,3%), mesmo
após a manifestação clínica da infecção pelo HPV (20,3%).
Dados epidemiológicos obtidos através do Estudo da Vida Sexual do Brasileiro
(EVSB), coordenado por Abdo100 em 2004; pesquisando-se 7.022 brasileiros, dos quais
45,4% eram mulheres e 54,6% homens e a idade média das mulheres foi 36,78 anos
(DP=+/- 13,77); demonstraram que 4,9% dos indivíduos (sendo 7,7% das mulheres e 2,5%
dos homens) não tinham vida sexual. Quando o assunto é falar sobre sexo, 51,1% das
mulheres e 63,5% dos homens sentem-se à vontade. A média de idade na primeira relação
sexual das mulheres foi de 19,3 anos, notando-se que as mais velhas tiveram iniciação
sexual tardia, o que elevou a média da amostra.
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Quando

pesquisado

sobre

relacionamento

extraconjugal

ou

fora

de

um

relacionamento estável , 25,7% das mulheres revelaram estar tendo ou já ter tido, assim
como 50,6% dos homens pesquisados. Sobre freqüência do uso de preservativos pelas
mulheres, relataram que usam em todas as relações sexuais 28,4% das mulheres entre 18 e
25 anos, 40,2% entre 26 e 40 anos; 62,5% entre 41 e 60 anos e 78,6% das acima de 60
anos. Usavam “às vezes” 32,6% das mulheres entre 18 e 25 anos, 28,6% entre 26 e 40 anos;
16,5% entre 41 e 60 anos e 7,9% entre as acima de 60 anos. Não usavam 39,0% das
mulheres entre 18 e 25 anos, 31,2% entre 26 e 40 anos, 21,0% entre 41 e 60 anos e 13,6%
entre as acima de 60 anos. Concluiu-se nesse estudo que a freqüência do uso de
preservativo era inversamente proporcional à idade100. Não observamos tais correlações no
presente estudo, as portadoras de LIEAG eram as que menos usavam o preservativo, tanto
antes como após a infecção HPV, perfazendo 52,9% de não usuárias, ademais, eram as com
menor escolaridade e menor conhecimento sobre a transmissão do HPV.
Vários estudos têm demonstrado associação entre comportamento sexual seguro e
atitudes sexuais; aceitação e conforto com a própria sexualidade são associados ao maior
uso de condom101.
Mesmo não havendo diferença significativa entre os grupos, 44,1% das portadoras de
LIEAG não conheciam o meio de transmissão, contra 28,6% das portadoras de LIEBG,
taxas elevadas tendo em vista o empenho das campanhas de prevenção.
Quanto ao comportamento sexual feminino, as pesquisadas no EVSB, relataram fazer
parte do ato sexual feminino o beijo (89,8%), abraços (82,1%), penetração vaginal (80,7%),
sexo oral (62,4%), masturbação mútua (44,5%), sexo anal (15,0%), penetração em outros
orifícios (6,7%) e outras práticas como uso de acessórios, dança erótica, strip-tease (3,4%).
Concluiu-se que 19,3% das participantes não praticam o ato sexual “completo” ( pois não
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incluíram a penetração vaginal entre os componentes do ato sexual) ou preferiam outro tipo
de penetração. Os principais medos das mulheres em relação à prática do sexo foram: não
satisfazer o parceiro (45,4%), contaminar-se com DST (44,0%), gravidez indesejada
(41,9%), não conseguir chegar ao orgasmo (32,5%), não sentir-se excitada (20,2%), temer
que o parceiro ejacule muito rápido (19,4%), não saber fazer algo (13,6%), não ser aceita
pelo parceiro (11,1%), não conseguir repetir a relação sexual (7,2%) e temor de o parceiro
perder a ereção (4,3%)100. Observamos que o medo de contaminar-se por alguma DST foi o
segundo maior medo proporcionalmente, comprovada esta infecção notamos no presente
estudo que a relação com a sexualidade torna-se mais conturbada e menos espontânea,
podendo ocasionar danos mais profundos que os físicos.
Apesar de termos poucas informações científicas acerca do impacto psicossexual da
infecção clínica pelo HPV, alguns estudos afirmam que a infecção HPV em suas formas
clínicas promove impacto negativo na qualidade de vida, revelando que a doença pode
levar a perda de desejo sexual ou transformação da sexualidade em experiência
desagradável44.
Analisando as variáveis relacionadas à função sexual, 23,8% das portadoras de NIC 1
referiram não apresentar desejo sexual após a manifestação clínica da infecção HPV, assim
como 20% das portadoras de LIEAG; proporção menor (9,1%) observada entre as
portadoras de condiloma acuminado. A falta de diferença significativa não exclui a
importância do fato, sabemos que a atividade sexual influencia a qualidade de vida de
maneira que a conseqüência da infecção HPV supera o fator biológico, influenciando o
desejo sexual em considerável número das pesquisadas. O tempo de duração dessa
influência é algo a ser pesquisado em trabalhos com longo seguimento.
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Reed et al

41

, 1999 examinaram o impacto do diagnóstico da infecção cervical pelo

HPV no comportamento sexual de mulheres infectadas comparando-as com não-infectadas,
testando a hipótese que mulheres com baixa prevalência de DST, mas com infecção
cervical pelo HPV poderiam relatar maiores mudanças psicossexuais após o diagnóstico
que aquelas sem o diagnóstico, no entanto, não houve diferença significativa entre os
grupos quando analisados a freqüência sexual e pensamentos ou emoções relacionados à
atividade sexual.
Confrontando as respostas prestadas às questões: presença de desejo sexual e houve
redução no desejo sexual após a infecção HPV; observamos que proporção maior de
mulheres relatavam redução de desejo sexual após a infecção HPV, sendo 33,3% no grupo
LIEBG e 40,6% no LIEAG, ou seja, mesmo permanecendo com desejo sexual após a
infecção, perceberam que o desejo diminuiu (36,5% do total da amostra), o que já é, por si
só, efeito negativo da infecção HPV, mesmo não sendo observada diferença significativa
entre os grupos.
A excitação sexual apresentou maior índice de alteração após infecção HPV entre as
portadoras de LIEAG (14,7%) e menor efeito nas portadoras de NIC 1 (5,3%),
provavelmente relacionando-se ao tratamento da LIEAG.
Persson et al96, 1993 observaram que mulheres com verrugas ano genitais
clinicamente aparentes relatavam mais sintomas físicos como dor local, sensibilidade local
e descarga vaginal; sentiam menos prazer e foram menos produtivas socialmente que os
controles, antes e após o tratamento; demonstraram ainda, significativa ansiedade em
relação ao risco de câncer e cura.
Na população estudada, ausência de orgasmo antes e após a infecção HPV foi de
21,1%, com maior proporção entre as portadoras de condiloma acuminado, e menor nas
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portadoras de NIC 1, observa-se que a infecção HPV levou à ausência de orgasmo em
13,6% das pacientes com condiloma acuminado (maior proporção), acometendo
negativamente 10,5% da população total. À luz dos conhecimentos relacionados ao
orgasmo, mesmo não havendo diferença entre os grupos, as proporções assustam, pois
considerando aquelas que após a infecção HPV não usufruem de orgasmo e as que mesmo
antes já não o usufruíam, a cifra chega a 31,6% (ou seja, 1 em cada 3 mulheres não
alcançavam o orgasmo em suas relações sexuais). O quadro se agrava quando analisamos
as respostas dadas à pergunta: houve redução no orgasmo após o diagnóstico da infecção
HPV; 36% das pesquisadas responderam sim, mesmo que aquelas que não apresentavam
orgasmo após a infecção responderam que houve redução no orgasmo, ainda há uma
porcentagem que apesar de continuar usufruindo do orgasmo, o faz em menor quantidade
que antes da infecção HPV.
Filiberti et al44, 1993, revelaram 57% de pacientes relatando piora nas condições
sexuais após o tratamento para infecção HPV, sendo que 9/28 pacientes encerraram a vida
sexual após o tratamento. Neste estudo, as principais razões às mudanças sexuais foram: a
própria doença, medo de doenças sexualmente transmissíveis, dispareunia e uso obrigatório
de condom. Além disso, 16% das pesquisadas relataram piora no relacionamento emocional
com o parceiro e 4/28 pesquisadas terminaram o relacionamento após a descoberta da
doença. Fora isso, 25% delas apresentavam score patológico de ansiedade e 31% de
depressão. Neste estudo, 57% revelavam piora na vida sexual após a doença e seu
tratamento.
Outro fato notório entre as pesquisadas é a presença de dispareunia em 37,2% delas,
mesmo antes da infecção HPV, “aparecendo” após a infecção HPV em 7,7% da população

57
total, e, mais uma vez, em maior proporção entre as portadoras de LIEAG, provavelmente
pelo mesmo motivo da diminuição na excitação (lubrificação), o tratamento da lesão.
Naquele estudo epidemiológico de Abdo100, 28,5% das mulheres referiram apresentar
“alguma” dificuldade sexual, aquelas que responderam ter dificuldades sexuais referiram
prejuízo (repercussão) no amor-próprio, auto-estima (39,2%); no relacionamento geral com
o (a) parceiro (a) (39,2%); no trabalho (12,8%); no lazer (6,4%) e no relacionamento com
os filhos (5,7%). Apenas 23,3% não alegaram qualquer tipo de repercussão da dificuldade
sexual em outras áreas. Entre as dificuldades sexuais citadas, 8,2% referiram inibição do
desejo (chegando à proporção de 15,2% entre as mulheres de 51 a 60 anos), 17,8%
dispareunia, 26,6% dificuldade de excitação (sendo mais pronunciada entre as mulheres
acima de 60 anos, 38,1%) e 26,2% dificuldade de atingir o orgasmo. A freqüência total de
disfunções sexuais em mulheres (inibição do desejo, inibição da excitação sexual,
anorgasmia e dispareunia) foi de 50,9%.
Considerando as características de comportamento sexual, 69,7% revelavam praticar
sexo oral, não acontecendo tal prática em 30,3% das pesquisadas. Observando as respostas
da pergunta: recebe sexo oral; 41,5% relataram não receber mesmo antes da infecção HPV
e 11,7% relatavam não receber sexo oral após a infecção HPV. Apesar de não haver
diferença significativa entre os grupos, o que chama atenção é que as portadoras de LIEAG
apresentavam maior proporção de não recebimento de sexo oral, elas também são as que
apresentaram menor nível de escolaridade. Cabe aqui a dúvida em relação à causa/efeito da
falta de recebimento de sexo oral entre as pesquisadas portadoras de LIEAG.
Pesquisando a prática de sexo anal, 82,9% das pesquisadas relatou não ser adepta de
tal modalidade de comportamento, quando perguntado sobre sexo anal após a infecção
HPV, 76,6% das pesquisadas afirmaram não praticá-lo mesmo antes da infecção, mas
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10,4% referiam que não o praticavam apenas após a infecção HPV (agora não), assim,
podemos insinuar que a infecção HPV pode ter afetado a espontaneidade do
comportamento sexual, relacionada ao sexo anal, em pelo menos 10,4% das pesquisadas,
sendo maior a influência negativa entre as portadoras de NIC 1, no entanto, não houve
diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Masturbação era praticada por 26,4% das pesquisadas, com índice menor entre as
portadoras de LIEAG (17,2%), cabendo novamente a dúvida causa/efeito, tal efeito
relaciona-se a menor escolaridade ou a gravidade da lesão? Pergunta essa a ser abordada
em futuras análises.
Clarke90, 1996 observou em pesquisa onde mulheres retornaram o questionário
veiculado pela revista HPV News relatavam insatisfação com as estratégias de
comunicação usada pelos profissionais de saúde que diagnosticaram sua infecção HPV,
citando falhas no fornecimento de informações acerca dos problemas emocionais que
envolvem a infecção HPV. Além disso, 72% das respondedoras revelavam sentirem-se
menos atraentes sexualmente devido sua infecção HPV no momento do diagnóstico, sendo
47% permanecendo com essa sensação um ano após o diagnóstico. Os achados da pesquisa
demonstraram que a infecção HPV afetou a vida sexual das portadoras, sendo mais de dois
terços

(2/3)

das

respondedoras

disseram

que

diminuíram

o

contato

sexual,

aproximadamente três quartos (3/4) sentiam menor espontaneidade sexual e tinham
intercurso sexual menos freqüente em relação ao período antes do conhecimento da
infecção.
Finalmente, 67,9% das pesquisadas considera-se satisfeita sexualmente, mas 32,1%
não declaravam satisfação sexual; apesar de não ter havido diferença significativa entre os
grupos, observamos que as pacientes portadoras de condiloma acuminado eram a que
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relatavam maior índice de satisfação sexual (81,8%), no entanto, as portadoras de NIC 1
relatavam a maior insatisfação sexual (42,9%), fato interessante tendo em vista que ambas
são consideradas LIEBG.
Lerman et al93, estudando as modificações psicossexuais associadas com citologia
anormal (HPV-relacionada) num grupo de 224 mulheres primeiramente negras, jovens
(menores de 25 anos) e com baixo nível sócio-econômico; concluíram que as diferenças nas
características psicossexuais foram mais pronunciadas naquelas que recusavam o
seguimento com colposcopia comparada com aquelas que aceitaram a colposcopia. Aquelas
que declinaram a colposcopia mostravam elevado medo do câncer, ansiedade generalizada,
debilidade nas atividades cotidianas, diminuição do interesse sexual e perturbação do sono.
Nas que realizaram colposcopia as características modificadas foram: debilidade nas
atividades cotidianas e perturbação do sono.
Curiosamente, o sexo é considerado tão importante quanto ter fonte de renda segura
para 40,7% das mulheres pesquisadas no EVSB, respirar para 31,2% delas e tirar férias
todos os anos para 25,8. Não tendo qualquer importância para 2,3% das mulheres
participantes100.
Observaram naquele estudo que menos de 50% da amostra feminina apresentava
satisfação sexual de grau intenso e muito intenso (40,7% e 46,8% respectivamente, entre
mulheres de 26 e 40 anos). A respeito do que mais contribui para o bom desempenho e
satisfação sexual, 68,2% das mulheres referiram atração física, 66,5% tempo suficiente e
tranqüilidade, 70,6% intimidade com o(a) parceiro(a), 70,5% ambiente apropriado; 77,2%
relacionamento com afeto ou sentimento; 55,3% interesse do(a) parceiro(a) e 40,1%
relacionamento com “compromisso”100. Assim, depreendemos que a baixa auto-estima
provocada pela manifestação de DST contribui à insatisfação sexual.
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Pesquisando o papel do médico como provedor de informações sobre sexo, Adbo100
no EVSB observou que as mulheres procuravam informações sobre o assunto em livros e
revistas (77,9%), com o(a) parceira (62,2%), com o médico (58,0%), com amigos(as)
(51,3%), pela TV (38,6%), pela internet (27,2%), com familiares (21,7%), pelo rádio
(21,5%), com psicoterapeuta ou psicólogo (17,3%), com padre, pastor, rabino, sacerdote ou
freira (3,3%), através de telefone de utilidade pública (2,9%), com farmacêutico (2,5%) e
14,6% delas não se informavam sobre sexo. Desta forma, percebemos que o papel do
médico não se encerra no tratamento de doenças (DST, no caso em estudo), encontra
funções informativas e educacionais quando deparamo-nos com o assunto sexo e
sexualidade.
A comunicação entre médico-paciente encontra papel fundamental aos cuidados de
saúde, apresentando várias finalidades, dentre elas: criação de bom relacionamento
interpessoal entre médico e paciente, troca de informações e tratamento baseado na decisão
de ambos (médico e paciente)102. Perguntas chaves para boa comunicação entre médico e
paciente deveriam incluir elucidação das dúvidas e interesses do paciente, informando e
discutindo as várias opções de tratamento dando suporte e conhecimento técnico sobre
assuntos relacionados às conseqüências, tanto da própria doença como do tratamento
escolhido103.
Apesar dos profissionais de saúde estarem cientes da alta prevalência das disfunções
sexuais, infreqüente mente iniciam discussão sobre problemas sexuais com suas pacientes
103

. Vários fatores contribuem para este déficit no diálogo sobre sexualidade incluindo

conhecimento limitado sobre o tópico, desconforto com o assunto saúde sexual feminina e
desinteresse em relação às opções de tratamento disponíveis104.
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Desta forma, reconhece-se a necessidade de educação e treinamento continuado para
profissionais de saúde, objetivando melhorar a habilidade nesta área tornando-a útil à
relação médico-paciente104. Estudos identificaram a falta de tempo, falta de conhecimento,
atitudes sobre a própria sexualidade e falta de disponibilidade ao paciente como principais
barreiras para efetivo diálogo médico-paciente sobre disfunções sexuais105. Entretanto,
mulheres estão propensas a discutir sexualidade com médicos que se mostram interessados,
confortáveis e informados sobre disfunção sexual feminina106.
Assim, o presente estudo sinaliza o papel do médico ginecologista não apenas no
tratamento das conseqüências físicas das DSTs, mas também na discussão, informação,
investigação e tratamento das disfunções sexuais ou psicossexuais advindas de tais afecções
clínicas.

7. CONCLUSÕES

1. Entre as pesquisadas houve influência negativa da infecção clínica genital pelo
HPV em relação à prática de sexo anal e oral; quanto ao uso de condom houve
pequeno incremento;
2. Houve redução no desejo sexual em 36,5% das pesquisadas, a qual foi mais
pronunciada entre as portadoras de LIEAG (40,6%);
3. Houve redução na lubrificação vaginal em 10,7% das pesquisadas, sendo mais
pronunciada nas com LIEAG (14,7%);
4. Houve redução na sensação de orgasmo entre 36,0% das pesquisadas, que foi
discretamente mais pronunciada entre as com LIEAG (36,4%) do que nas com
LIEBG (35,7%);
5. Referiram-se como satisfeitas sexualmente 67,9% das pesquisadas, sendo mais
prevalente esta satisfação entre as portadoras de condiloma acuminado
(81,8%) e menos nas com NIC 1 (57,1%).

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAIXA POSTAL, 8091 – SÃO PAULO - BRASIL
__________________________________________________________________________________
DA

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME DO PACIENTE .:............................................................ ..................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ........................................................... Nº ................. APTO: ..................
BAIRRO:............................................... CIDADE ........................................................
CEP:..................................... TELEFONE: DDD (.........) ..............................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc....................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: .....................................................................Nº ................... APTO: .............................
BAIRRO: ......................................................... CIDADE: ......................................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)......................................................
________________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Resposta sexual feminina após infecção genital pelo
Papilomavirus humano
1. PESQUISADOR: Franciele Norma Minotto
CARGO/FUNÇÃO: Pós-graduação

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº 114.122

UNIDADE DO HCFMUSP: .Disciplina de Ginecologia HCFMUSP
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

X

RISCO MÍNIMO

RISCO

MÉDIO
RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do
estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : aproximadamente 12 meses

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa – A senhora foi admitida neste ambulatório para
acompanhamento ginecológico. O objetivo deste termo é pedir sua permissão para
usarmos informações a respeito de suas condições clínicas, como por exemplo, a
presença de infecção pelo HPV (papilomavírus humano, que é um dos fatores responsável
pelo câncer de colo uterino e verrugas genitais) e informações prestadas no questionário
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2. auto-aplicável sigiloso (questionário que você preencherá sozinha, sem identificação com
nome e de caráter secreto). Estas informações serão utilizadas para sabermos o impacto
psicossexual (importância relacionada a sexualidade) do diagnóstico ou mesmo suspeita
de infecção pelo HPV (vírus transmitido sexualmente).Todas as informações coletadas
serão mantidas confidencialmente. Os dados serão armazenados em um computador sem
identificação, e seu nome não aparecerá em nenhuma publicação, tendo você a liberdade
e o direito de pedir para tirar suas informações e seus dados do trabalho quando quiser ou
se achar que lhe trará algum prejuízo ou constrangimento.
3. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos
procedimentos que são experimentais – A senhora será submetida a um questionário autoaplicável, a senhora o responderá sozinha, de maneira secreta.
4. desconfortos e riscos esperados – não há riscos esperados em tal procedimento.
5. benefícios que poderão ser obtidos – os benefícios serão que ao diagnosticarmos as
principais alterações na resposta sexual causadas pela infecção genital pelo HPV
poderemos, futuramente, tratarmos adequadamente tais alterações.
6. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo – Se a senhora
não quiser participar deste estudo, a atenção dispensada à senhora não sofrerá
alterações.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS
DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à

pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência médica.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa, estando a disposição o Pronto Socorro de Ginecologia e os pesquisadores, nos telefones
3062-9788 e 8239-8319.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Dra. Franciele Norma Minotto
T: 3062-9788

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa

São Paulo,

de

de

assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

2005.

assinatura do pesquisador
(carimbo
ou
nome
Legível)

ANEXO B

ANEXO C - QUESTIONÁRIO ADAPTADO ECOS,2000

Identificação
Data:

/

/

REG HC:

Idade:

Escolaridade:

Raça:

Estado de nascimento:
Estado Civil:

Há quanto tempo?

Religião atual:

Religião de criação:

Profissão:
Está trabalhando?

( )Sim

( )Não

Já usou drogas?

( )Sim

( )Não

Qual?

Usa drogas?

( )Sim

( )Não

Qual?

Cigarro:

( )Sim

( )Não

Quantos?

Álcool:

( )Sim

( )Não

O que bebe?

Há quanto tempo?

Freqüência:

Há quanto tempo?

Marido/Companheiro(a)/Namorado(a)
Escolaridade:

Profissão:

Está empregado(a):

( )Sim

( )Não

Antecedentes Pessoais
Doenças, quais?____________________________________________________________
Medicamentos em uso, quais?_________________________________________________
Cirurgias ginecológicas, quais (em que idade)?____________________________________
Cirurgias não-ginecológicas, quais (em que idade)?________________________________
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Antecedentes Ginecológicos/Obstétricos

Idade da 1a menstruação:
Está na Menopausa:

( )Sim

( )Não

Em uso de hormônio?

( )Sim

( )Não

Em uso de Anticoncepcional?

( )Sim

( )Não

Quantas Gestações?

Abortos:

Provocado:

Espontâneo:

Parto Normal:

Cesárea:

Fórcipe:

Antecedentes Sexuais
Idade da 1a relação sexual:

Idade da parceria na época:

Quantas parcerias sexuais teve durante a vida?
Já teve doença sexualmente transmissível?

( )Sim

( )Não

Qual(is):

Tem relação sexual com:
( )Homem

( )Mulher

( )Ambos os sexos

( )Não sente atração sexual por nenhum sexo
Tem coito (relação) (se necessário assinalar mais de uma resposta):
( )Vaginal

( )Oral

( )Anal

Se Masturba?

( )Sim

( )Não

Freqüência masturbatória:
( )1x/sem

( )2x/sem

( )3x/sem

( ) mais de 3x/sem

( ) 1x/cada 15 dias

( )1x/mês

( )menos de 1x/mês

( ) não se masturba

Obtém orgasmo (goza) com a masturbação?

( )Sim

( )Não

Sente-se atraente para os homens?

( )Sim

( )Não

( )Nunca

( )Sim

( )Não

( )Nunca

( )Sim

( )Não

( )Nunca

( )Sim

( )Não

pensei
Você se acha bonita,interessante?
pensei
Você se acha atraente sexualmente?
pensei
Tem vida sexual ativa (tem relação sexual)?
Qual a freqüência sexual?
( )1x/sem

( )2x/sem

( ) 1x/cada 15 dias

( )3x/sem

( ) mais de 3x/sem

( )1x/mês

( )menos de 1x/mês
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Conversa sobre sexo com seu parceiro?

( )Sim

( )Não

Conversa abertamente com seu parceiro?

( )Sim

( )Não

( )Nunca

Motivo da consulta
Você sabe o que é DST (doença sexualmente transmissível)?

( )Sim

( )Não

Você sabe como prevenir(evitar) este tipo de doença?

( )Sim

( )Não

Você sabe o que é HPV (papilomavírus humano)?

( )Sim

( )Não

Você sabe qual o meio de transmissão (como pegar) do HPV? ( )Sim

( )Não

Qual o motivo da sua consulta (se necessário assinalar mais de uma resposta):
( ) Papanicolaou alterado

( ) Infecção por HPV

( )Condilomas genitais

(verrugas)
( ) Cauterização

( )Cirurgia do colo de útero (conização)

( )HIV

( ) Câncer de colo do útero

( ) NIC 1

( )NIC 3

( ) NIC 2

( ) Outro Qual?

O que mudou no relacionamento sexual após este diagnóstico/problema:
Tem desejo sexual?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Nem antes, nem agora

Redução, perda do desejo devido ao seu problema?
( )Sim

( )Não

Há quanto tempo?

anos/meses

Você toma iniciativa para o coito (ato sexual)?
( ) Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Nem antes, nem

agora
Há quanto tempo não toma mais iniciativa?

Por quê?

Sente desejo em alguma outra situação diferente da habitual?
( )Sim

( )Não

Você tem fantasias sexuais?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

Houve redução nas fantasias sexuais?
( )Sim

( )Não

Tempo:

Houve perda das fantasias sexuais?
( )Sim

( )Não

Tempo:

Houve aumento das fantasias sexuais?

( )Nem antes, nem agora

69
( )Sim

( )Não

Falta de desejo/fantasias sexuais causa sofrimento para você?
( )Sim

( )Não

Fica excitada (lubrificada) sexualmente?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Nem antes, nem agora

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Sente dor na relação sexual?
( )Sim

( )Não

Sente dor na penetração do pênis na vagina?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Tem sangramento na relaçãosexual?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Tem orgasmo (goza) no coito (relação sexual)?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Houve redução na freqüência de orgasmo (gozo, prazer)?
( )Sim

( )Não

Tem vários orgasmos (gozos) no mesmo coito (relação sexual)?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Como se sente após o coito(relação sexual)?
( )Satisfeita

( )Insatisfeita

( )Indiferente

Sua parceria sexual usa preservativo (camisinha)?
( )Sim, em todas as relações

( )Não, nunca usa

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Você usa ou já usou preservativo feminino (camisinha feminina)?
( )Sim, sempre uso

( )Algumas vezes uso/usei

( )Antes não,agora sim

( )Antes sim, agora não

( )Não, nunca uso/usei

Você tem aversão(nojo) a sexo?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

Como se sente em relação ao seu corpo:
( )Satisfeita

( )Insatisfeita

( )Indiferente

Evita ficar nua na frente de outras pessoas?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não
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Evita ficar nua na frente do parceiro?
( )Sim

( )Não

( )Antes não, agora sim

( )Antes sim, agora não

( )Antes sim,agora não

( )Antes não,agora sim

Olha sua genitália (sexo)?
( )Sim

( )Não

Gosta do que vê na sua genitália (gosta de ver como sua genitália é)?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim,agora não

( )Antes não,agora sim

( )Antes sim, agora não

( )Antes não,agora sim

Você toca seus genitais?
( )Sim

( )Não

Parou de tocar seus genitais após seu problema?
( )Sim

( )Não

Por quê?

Sente-se desejada?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Antes não,agora sim

( )Antes sim, agora não

( )Antes não,agora sim

Ama sua parceria sexual?
( )Sim

( )Não

Você recebe sexo oral de sua parceria sexual?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Antes não, agora sim

Tem orgasmo (goza) recebendo sexo oral?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim,agora não

( )Antes não,agora sim

Você não recebe sexo oral, por quê?
( )Motivos religiosos

( )Acha feio

( )Tem nojo

( )Vergonha do parceiro

( )Acha sujo

( )Outro, qual?

( )Antes sim, agora não

( )Antes não, agora sim

Tem sexo anal?
( )Sim

( )Não

tem orgasmo (goza) com sexo anal?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim,agora não

( )Antes não,agora sim

Você não tem sexo anal, por quê?
( )Tentou e doeu

( )Motivos religiosos

( )Acha feio

( )Tem nojo

( )Vergonha do marido

( )Acha sujo
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( )Acha que pode se machucar ( )Outro, qual?
Você finge ter prazer (orgasmo)?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim,agora não

( )Antes não,agora sim

( ) para agradá-lo

( ) para não perdê-lo

( )abraça mais forte o parceiro

( )movimentos

Por que finge?
( )Para acabar logo a relação
( )Outro motivo

Qual?

Como finge orgasmo (prazer)?
( )geme
( )Outro, qual?
Sua parceria sexual é infiel?
( )Sim

( )Não

A infidelidade de sua parceria sexual é:
( )Suspeita

( )Comprovada

Há quanto tempo?

Você é infiel?
( )Sim

( )Não

( )Antes sim, agora não

( )Antes não, agora sim

Está traindo no momento?
( )Sim

( )Não

Há quanto tempo?

Você está satisfeita sexualmente?
( )Sim

( )Não

RESPOSTAS PESSOAIS OPCIONAIS
O que o seu problema/diagnóstico (relacionado a sua consulta na colposcopia) modificou
na sua relação sexual e sua satisfação sexual?

O que você deseja mudar na sua vida sexual?
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