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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama e seus tratamentos radicais, como a 

mastectomia, afetam não só os aspectos físicos da mulher, como também 

psicológicos. A perda de um órgão tão representativo para mulher pode gerar 

alterações que afetam sua autoestima e sua sexualidade, favorecendo o 

desenvolvimento de disfunções sexuais. A fisioterapia na saúde da mulher atua contra 

os sintomas que se abatem nas disfunções sexuais favorecendo uma melhor 

qualidade de vida para essas mulheres. OBJETIVO: Analisar a função sexual e a 

qualidade de vida de mulheres mastectomizadas. METODOLOGIA: Trata-se de um 
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estudo epidemiológico, transversal e observacional realizado a partir de uma amostra 

quantificada por meio do cálculo amostral. Os critérios de inclusão para o estudo 

foram: mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia oncológica parcial, total 

ou radical. Os critérios de exclusão foram: diagnóstico de disfunção sexual anterior 

ao diagnóstico de câncer de mama e presença de déficit cognitivo ou alguma 

dificuldade na compreensão do questionário. As mulheres participantes da pesquisa 

após assinarem o TCLE responderam uma ficha de coleta de dados e aos 

questionários QS-F e EORTC QLQ-C30 para avaliação da função sexual e da 

qualidade de vida dessa população. RESULTADOS: A amostra foi formada por 20 

mulheres com média de idade de 54,6 anos (DP ± 9.04), das quais 70% realizaram 

mastectomia radical. Observou-se no presente estudo que a informação acerca dos 

possíveis efeitos do câncer e de seu tratamento na vida sexual das mulheres não foi 

informada pelos profissionais de saúde na maior parte dos casos (60%), assim como 

a atuação da fisioterapia nas disfunções sexuais são desconhecidas pela maioria 

dessa população (85%).  As mulheres submetidas à mastectomia apresentaram piora 

na qualidade de vida e no desempenho sexual, apresentando uma variação entre 

regular a bom (40%) e ruim a desfavorável (25%). CONCLUSÃO: O estudo mostrou 

déficit na função sexual e piora da qualidade de vida dessa população, assim como 

baixo nível de informações sobre os problemas que o tratamento do câncer pode 

causar na sua sexualidade. A fisioterapia é de suma importância e eficácia no 

tratamento dos distúrbios sexuais 

PALAVRAS CHAVES: mastectomia, qualidade de vida, sexualidade, fisioterapia.  

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION:  

Breast cancer and its radical treatments, such as mastectomy, affect not only a 

woman's physical but also psychological aspects. The loss of such a representative 

organ for women can generate changes that affect their self-esteem and sexuality, 

favoring the development of sexual dysfunctions. Physical therapy in women's health 

acts against symptoms that abate sexual dysfunctions favoring a better quality of life 

for these women. OBJECTIVE: To analyze the sexual function and quality of life of 



3 
 

mastectomized women. METHODOLOGY: This is an epidemiological, cross-sectional 

and observational study conducted from a sample quantified by sample calculation. 

Inclusion criteria for the study were: women who underwent partial, total or radical 

oncologic mastectomy surgery. Exclusion criteria were: diagnosis of sexual 

dysfunction prior to the diagnosis of breast cancer and presence of cognitive deficit or 

some difficulty in understanding the questionnaire. The women participating in the 

survey after signing the informed consent form answered a data collection form and 

the QS-F and EORTC QLQ-C30 questionnaires to assess the sexual function and 

quality of life of this population. RESULTS: The sample consisted of 20 women with a 

mean age of 54.6 years (SD ± 9.04), of which 70% underwent radical mastectomy. In 

the present study, it was observed that information about the possible effects of cancer 

and its treatment on women's sexual life was not informed by health professionals in 

most cases (60%), as well as the role of physical therapy in sexual dysfunctions. are 

unknown to most of this population (85%). Women who underwent mastectomy had 

worse quality of life and sexual performance, ranging from regular to good (40%) and 

poor to unfavorable (25%). CONCLUSION: The study showed deficits in sexual 

function and worsening quality of life in this population, as well as low level of 

information about the problems that cancer treatment can cause in their sexuality. 

Physical therapy is of paramount importance and effectiveness in the treatment of 

sexual disorders. 

KEYWORDS: mastectomy, quality of life, sexuality, physiotherapy. 
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As doenças e agravos não transmissíveis são as principais causas de adoecimento e 

óbito da população no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA), o câncer de mama (CM) é o mais frequente entre as 

mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, respondendo por 

cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete 

homens, todavia é insólito, representando apenas 1% do total de casos da doença 

(INCA, 2018).  

Em regiões menos desenvolvidas, o câncer de mama é a causa mais comum de morte 

por câncer entre mulheres (324.000 mortes) e em regiões desenvolvidas, a segunda 

causa mais comum (198.000 mortes). Entre 2008 e 2012 os pesquisadores relataram 

um aumento global de 20% na incidência do câncer de mama e um aumento de 14% 

da taxa de mortalidade (LAHART et al., 2018).  

A escolha do tratamento vai depender do estágio em que se encontra a doença. As 

cirurgias podem ser conservadoras (setorectomia, tumorectomia alargada e 

quadrantectomia) e não conservadoras (mastectomia). A radioterapia, quimioterapia 

e hormonioterapia são indicadas como uma forma de prevenir a ocorrência de 

metástase e/ou o reaparecimento da doença, como também possui objetivo de reduzir 

o tamanho do tumor antes da cirurgia (INCA, 2018; LAHOZ, 2010). 

Após o tratamento cirúrgico do câncer a equipe de saúde deve tratar das questões de 

sobrevivência, entre as quais estão inclusos a qualidade de vida, função sexual e 

saúde vaginal. Toda via, os dados mostram que a parcela de pacientes que estão 

recebendo informações necessárias acerca da sua sexualidade ainda é 

demasiadamente restrita (STABILE et al., 2017).  

O estudo de Reese et al. (2017), demostrou a existência de obstáculos individuais e 

institucionais na construção de uma comunicação eficaz entre equipe de saúde e 

mulheres com câncer de mama acerca das preocupações sexuais. Os resultados 

apontaram a preferência dessas pacientes por uma comunicação aberta e 

colaborativa. Já a pesquisa de Stabile et al. (2017), com a mesma população 

demonstrou que 70% das mulheres estavam preocupadas a respeito da sua função 

sexual, enquanto 51% relataram perda da libido e 39% dor vaginal. Os resultados 

também apontaram que mulheres mais jovens tem preferência por discutir suas 

preocupações com sua sexualidade.  

O seio feminino possui além do valor físico e funcional, uma importância psicológica. 

O acometimento dessa doença diversas vezes se expressa em muito padecimento 
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psicofísico e em uma cirurgia removedora de um órgão que influencia na feminilidade, 

sexualidade e na percepção da imagem corporal. Como resultante destes fatores, 

tanto o processo patológico quanto as cirurgias provocam nessas mulheres o medo 

da mutilação e da perda de sua feminilidade, podendo desencadear problemas 

psicossociais (LUZ; LIMA, 2019; KHAN, 2018). 

As causas de disfunção sexual feminina são multifatoriais e estão ligadas a aspectos 

psicológicos, econômicos, fisiológicos e sociais. Hodiernamente, sua classificação, 

de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

5) é relatada em transtorno do desejo/excitação sexual, transtorno do orgasmo e 

transtorno da dor gênito-pélvica/penetração (DA COSTA et al., 2016; MESQUITA; 

CARBONE, 2015). 

Em pesquisas recentes foi identificado o aumento da preocupação em relação a 

saúde sexual. O processo de envelhecimento por si só fornece diversas alterações 

físicas que geram influência na saúde sexual da mulher, todavia, o câncer e o 

tratamento do mesmo vêm se mostrando um fator agravante ou provocador do início 

do surgimento destes sintomas (CARTER et al., 2015). 

A pesquisa realizada por Rosenberg et al. (2014), demonstrou que o interesse sexual 

das pacientes em tratamento de câncer de mama estava relacionado com a dor 

sexual, alteração da imagem corporal e ganho de peso devido ao tratamento. 

A fisioterapia pélvica surgiu como uma evolução, considerada um tanto recente em 

seu tratamento, e pode ser uma opção efetiva para mulheres que apresentam 

disfunções sexuais. Os fisioterapeutas são capacitados para avaliação e educação 

das pacientes, bem como o fortalecimento e conscientização do assoalho pélvico 

(MENDONÇA; AMARAL, 2011). 

Diante do crescente número de casos de câncer de mama e de sobreviventes dessa 

patologia, este estudo objetiva analisar a função sexual de mulheres 

mastectomizadas, bem como sua qualidade de vida. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e observacional, realizado a partir 

de uma amostra por conveniência. O projeto seguiu as recomendações internacionais 

para esse tipo de desenho experimental. Para solidificar essas recomendações 

seguimos as consignações da Strengthening the Reportinf of Observational Studies 

in Epidemiology – Strobe Statemet (VON et al., 2017). O STROBE representa uma 

iniciativa de colaboração internacional de epidemiologistas, metodólogos, 

estatísticos, pesquisadores e editores de periódicos envolvidos na realização e 

divulgação de estudos observacionais, com o objetivo comum de fortalecimento de 

comunicação de estudos observacionais em Epidemiologia. 

A amostra do estudo foi composta por 20 mulheres. Para calcular o tamanho amostral, 

foi utilizado o tamanho estimando da população de mulheres submetidas a 

mastectomia parcial, total e radical na cidade de Maceió de junho de 2014 a junho de 

2019 (N = 132), segundo informações fornecidas pelo Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sendo utilizado um intervalo de confiança 

de 95% (Z = 1,96), uma verdadeira probabilidade do evento de 50% (p = 0,5), e um 

erro amostral de 5% (e = 0,05). Com isso, para a realização do estudo, chegou-se a 

um tamanho amostral de 57 pacientes (CHARAN e BISWAS, 2013).  

As pacientes associadas as instituições de apoio ao câncer de mama atuantes na 

cidade de Maceió – AL, foram recrutadas por conveniência, e abordadas durante as 

sessões de fisioterapia, de forma individualizada.                                                                                                                    

Os critérios de inclusão foram: mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia 

oncológica parcial, total ou radical. Os critérios de exclusão foram: diagnóstico de 

disfunção sexual anterior ao diagnóstico de câncer de mama e presença de déficit 

cognitivo ou alguma dificuldade de compreensão do questionário. 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres 

Humanos do Centro Universitário Tiradentes (UNIT) – Campus de Maceió/AL, com 

aprovação número 21402619.8.0000.5641. Todos os dados obtidos nesse estudo 

foram resguardados, de modo a preservar qualquer aspecto que identifique a 

participante da pesquisa, mantendo sua privacidade individual, fundamentando-se na 

resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 

(CNS/MS). 
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Os instrumentos foram selecionados com base em sua significância científica, sua 

validação para a língua portuguesa e seus potenciais de fomentar dados que resultem 

informações estatisticamente relevantes. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Inicialmente, o responsável 

(examinador 1) convidou as associadas das instituições descritas a participar do 

estudo e explicou os objetivos e procedimentos da pesquisa. Todas as mulheres que 

aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Na segunda etapa, foi criado um formulário online contendo uma ficha 

de coleta de dados, o questionário sobre qualidade de vida na população acometida 

pelo câncer, o EORTC QLQ-30 e, bem como, o questionário que avalia a função 

sexual feminina, o QS-F. Na ficha de coleta de dados foram solicitadas algumas 

informações descritivas da amostra como idade, estado civil, ocupação e 

características da patologia ao qual foi acometida, como também questões 

relacionadas à presença de dor sexual e o nível de conhecimento dessa população 

acerca da atuação fisioterapêutica nas disfunções sexuais.  

O European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of 

Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) 

O European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life 

Questionnaire (EORTC QLQ-C30), é um questionário formulado especificamente 

para avaliar a qualidade de vida de pacientes portadores de câncer. O questionário 

geral (EORTC QLQ-C30) compõe-se de 30 perguntas referentes a 5 escalas 

funcionais (física, funcionais, emocional, social e cognitiva), 1 escala sobre o estado 

de saúde global, 3 escalas de sintomas (fadiga, dor e náuseas/vômitos) e seis itens 

de sintomas adicionais (dispneia, insônia, perda de apetite, constipação, diarreia e 

dificuldades financeiras). A pontuação referente ao resultado do questionário varia de 

acordo com a resposta dada pelo paciente, sendo a escolha do "não" (um ponto), 

"pouco" (dois pontos), "moderadamente" (três pontos) ou "muito" (quatro pontos), 

tendo as questões referentes a saúde global sendo pontuadas de um (péssima) a 

sete pontos (ótima). O score final pode variar de 0 a 100 pontos, com maior pontuação 

correspondendo a melhor qualidade de vida. Entretanto, para as escalas relacionadas 

aos sintomas, maior pontuação se refere a maior presença de sintoma, ou seja, pior 

qualidade de vida. A consistência da validação do EORTC QLQ-C30 para o português 



8 
 

teve confiabilidade adequada (alfa de Cronbach = 0,91%) validado por Michels, 

Latorre e Maciel (2013). 

QUOCIENTE SEXUAL – VERSÃO FEMININA (QS-F) 

O quociente sexual – versão feminina (QS-F) é uma escala de fácil entendimento 

voltada para a avaliação da atividade sexual da mulher, analisando dimensões como 

desejo (itens 1, 2 e 8), excitação (itens 4 e 5), preliminares (item 3), conforto no ato 

sexual (item 6 e 7), orgasmo e seus respectivos correlatos psicofísicos (itens 9 e 10).  

A escala de quociente sexual (QS-F) é constituída de 10 questões, com uma escala 

de valor de 0 a 5, que será multiplicada por dois o resultado da soma das/ 10 

respostas obtidas no questionário, obtendo-se um score que pode variar entre 0 e 

100. A sétima questão requer tratamento diferente, ou seja, o valor da resposta dada 

de 0 a 5 deve ser subtraído de 5 para se ter o escore final dessa questão. Ao final, 

quanto maior o score obtido melhor será a o desempenho e satisfação sexual. A 

validação do questionário foi realizada pela comparação das médias dos escores de 

mulheres com disfunção sexual e de outras que não apresentavam disfunção sexual, 

utilizando-se o teste de Mann-Whitney, com confiabilidade adequada (alfa de 

Cronbach = 0,98%), validado por Abdo et al. (2006). 

Os dados coletados dos questionários foram armazenados por meio da plataforma 

google forms e exportados pelo programa Microsoft Office Excel 2013.    

A estatística foi conduzida por meio de uma análise descritiva, onde os dados foram 

apresentados em média e desvio padrão e normalizados em porcentagem.  

 

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra algumas características da população estudada. A amostra foi 

formada por 20 mulheres com a média de idade de 54,6 anos (DP ± 9.04), nas quais 

95% já se encontravam no processo da menopausa. O tempo médio ao qual foi 

realizada a cirurgia de mastectomia foi de 3,06 anos (DP ± 2.7). A prevalência do tipo 

de mastectomia foi para radical (70%), seguida da total (25%) e por último a parcial 

(5%).  

Tabela 1. Caracterização da amostra. 

 
MÉDIA DP 
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IDADE 

TEMPO DE CIRURGIA 

54,6 

3,06 

9,04 

2,7 

   

 N % 

MENOPAUSA 

Não iniciou  

Iniciou 

 

1 

19 

 

5% 

95% 

   

TIPO DE CIRURGIA N % 

Mastectomia Parcial 1 5% 

Mastectomia Total 5 25% 

Mastectomia Radical 14 70% 

 

A relação das mulheres participantes da pesquisa com a equipe de saúde pode ser 

verificada na Tabela 2. Observa-se que 60% das mulheres não foram informadas 

durante o tratamento do câncer sobre os possíveis efeitos do mesmo na sua vida 

sexual. Ao mesmo tempo em que 45% afirmaram não se sentirem confortáveis para 

conversar sobre sua sexualidade com a equipe de saúde. Já com relação à 

fisioterapia, apenas 25% das mulheres relataram possuir acompanhamento 

fisioterapêutico especializado em uroginecologia. Enquanto isso, 85% delas 

afirmaram não saber da existência da atuação fisioterapêutica nas disfunções 

sexuais.  

Tabela 2. Apresentação dos dados referentes a relação das mulheres 

participantes da pesquisa com a equipe de saúde. 

         

  SIM   

  N (%)                   

                        

NÃO   

 N (%)                  

Durante o diagnóstico e/ou tratamento do câncer de mama, você foi informada pela 

equipe de saúde sobre possíveis efeitos do mesmo na sua vida sexual? 

 

8  (40%) 

 

12 (60%) 

Você se sentiu/sente à vontade para falar sobre sua sexualidade com sua equipe de 

saúde? 

 

11 (55%) 

 

9  (45%) 

Você teve/tem o acompanhamento de um fisioterapeuta pélvico ou uroginecológico?  

5  (25%) 

 

15 (75%) 

Você sabia que a fisioterapia é uma opção para tratamento de disfunção sexual?  

3  (15%) 

 

17 (85%) 
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As respostas das mulheres às dez questões do QS-F podem ser analisadas na Tabela 

3.  

 

Tabela 3. Apresentação das respostas ao QS-F. 

         

 

Questões 

     nunca    raramente às vezes ~ 50% 

das 

vezes 

a maioria 

das vezes 

  

sempre 

Não quero 

responder 

1 5 (25%) 3 (15%) 5 (25%) 4 (20%) 1 (5%) 0 2 (10%) 

         2 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (10%) 6 (30%) 0 3 (15%) 

3 2 (10%) 1 (5%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 7 (35%) 1 (5%) 

4 3 (15%) 1 (5%) 4 (20%) 1 (5%) 4 (20%) 4 (20%) 3 (15%) 

5 0 0 6 (30%) 1 (5%) 2 (10%) 6 (30%) 5 (25%) 

6 0 0 2 (10%) 5 (25%) 3 (15%) 5 (25%) 5 (25%) 

7 4 (20%) 2 (10%) 4 (20%) 2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 5 (25%) 

8 2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 6 (30%) 

9 2 (10%) 2 (10%) 4 (20%) 1 (5%) 1 (5%) 6 (30%) 4 (20%) 

10 2 (10%) 2 (10%) 3 (15%) 2 (10%) 4 (20%) 3 (15%) 4 (20%) 

Legenda:  

1- Você costuma pensar espontaneamente em sexo, lembra de sexo ou se imagina fazendo sexo?  
2- O seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação sexual com vontade?  
3- As preliminares (carícias, beijos, abraços, afagos, etc) a estimulam a continuar a relação sexual?  
4- Você costuma ficar lubrificada (molhada) durante a relação sexual?  
5- Durante a relação sexual, à medida que a excitação do seu parceiro vai aumentando, você também se sente 

mais estimulada para o sexo?  
6- Durante a relação sexual, você relaxa a vagina o suficiente para facilitar a penetração do pênis? 
7- Você costuma sentir dor durante a relação sexual, quando o pênis penetra em sua vagina?  
8- Você consegue se envolver, sem se distrair (sem perder a concentração), durante a relação sexual?  
9- Você consegue atingir o orgasmo (prazer máximo) nas relações sexuais que realiza? 
10- O grau de satisfação que você consegue com a relação sexual lhe dá vontade de fazer sexo outras vezes, em 

outros dias? 

 

As questões 1, 2 e 8 são referentes ao domínio desejo e interesse sexual do QS-F. 

Na primeira questão, tanto a opção “às vezes” como a opção “nunca”, foram as mais 

optadas pelas participantes da pesquisa, sendo 5 (25%) e 5 (25%), respectivamente. 

Na questão 2 apenas 30% das mulheres afirmaram que “a maioria das vezes” 

participam da atividade sexual com interesse suficiente. Na questão 8 a opção 

“aproximadamente 50% das vezes” foi mais apontada e, portanto, 20% das 

entrevistadas conseguem se envolver, sem se distrair durante a relação sexual. 



11 
 

A questão 3 é alusiva às preliminares. Grande parte das mulheres respondeu que 

“sempre” (35%) as preliminares as estimulam a permanecer na relação sexual.  

O domínio excitação pessoal e sintonia com o parceiro está associado as questões 4 

e 5. A questão 4 obteve como predomínio das respostas as alternativas “às vezes”, 

“a maioria das vezes” e “sempre”, cada uma com 20%, em relação ao alcance de 

lubrificação adequada durante a atividade sexual. Na quinta questão, as respostas 

“as vezes” e “sempre” obtiveram a preferência, ambas com 30%. 

O conforto durante a relação sexual pode ser estudado nas questões 6 e 7.  A questão 

6 está relacionada com o relaxamento adequado da vagina para que ocorra a 

penetração, onde as participantes responderam “aproximadamente 50% das vezes” 

(25%) e “sempre” (25%). A sétima questão aborda sobre a presença de dor durante 

a atividade sexual, onde obtivemos 20% na resposta “nunca” e 20% na resposta “às 

vezes”, e 10% afirmaram que “sempre” apresentam dor.  

A análise sobre o orgasmo e a satisfação sexual pode ser avaliada nas questões 9 e 

10. Na questão 9, 30% das mulheres afirmaram “sempre” atingir o orgasmo, enquanto 

20% disseram “às vezes”. A décima questão abordou sobre a satisfação dessas 

mulheres com as atividades sexuais vividas, 20% optaram por responder “a maioria 

das vezes”. 

Na Tabela 4 podemos observar o padrão de desempenho sexual obtido pelas 

entrevistadas. 

Tabela 4.  Padrão de desempenho sexual QS-F. 

 Número % 

Bom a excelente 2 10% 

Regular a bom 8 40% 

Desfavorável a regular  3 15% 

Ruim a desfavorável  5 25% 

Nulo a ruim 

Não responderam 

0 

2 

0% 

10% 

 

Observa-se que 40% das mulheres apresentaram um padrão de desempenho sexual 

regular a bom, entretanto 25% das entrevistadas apresentaram um quadro ruim a 

desfavorável. Destaca-se ainda que 15% apresentou padrão desfavorável a regular 

e 10% bom a excelente.  
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Na Tabela 5 podemos analisar as respostas das entrevistadas ao questionário 

EORTC QLC-C30.  

 

Tabela 5. EORTC QLC-C30. 

 

DOMÍNIOS 

 

Média 

 

DP 

SAÚDE GLOBAL 50 22.6 

FUNCIONAL   62 19.13 

SINTOMAS 33.57 19.06 

 

Pode-se destacar que no quesito saúde global as mulheres atingiram uma média de 

50 pontos (DP ± 22.6), já em relação a funcionalidade a pontuação média foi de 62 

pontos (DP ± 19.13). Por fim, no quesito sintomas a média foi de 33.57 (DP ± 19.06). 

DISCUSSÃO 

No presente estudo, a amostra foi caracterizada por mulheres com média de idade 

de 54,6 anos (DP ± 9.04), onde 95% estavam no processo de menopausa, e que em 

sua maioria, realizaram mastectomia do tipo radical (70%), seguida da total (25%) e 

por último a parcial (5%). Assim sendo, Shandiz et al. (2017), em seus estudos, 

indicaram que fatores como a idade avançada e a realização da cirurgia da retirada 

da mama (mastectomia) estão associados com a piora da saúde sexual dessas 

mulheres, fomentando sentimentos de inferioridade devido ao pensamento de 

diminuição de sua feminilidade. Já a pesquisa de Raggio et al. (2017), mostrou que 

pacientes submetidas a mastectomia radical relataram maior nível de estresse 

traumático, sendo um fator importante para a piora da função sexual em comparação 

as mulheres saudáveis e com a mesma faixa etária.  

Cavalheiro et al. (2012), tendo como o público alvo do seu estudo mulheres na 

menopausa, obtiveram resultados apontando que apenas receber um diagnóstico de 

malignidade da mama, é o suficiente para produzir uma redução significativa da 

função sexual, independente das pacientes terem iniciado ou não o tratamento do 

câncer. Diante disso, destaca-se a necessidade dos profissionais em informar as 

pacientes sobre os riscos de alterações da função sexual a longo prazo antes do início 

do tratamento do mesmo. 
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No atual estudo observou-se que, em sua maioria, as participantes não receberam 

nenhum tipo de informação acerca dos possíveis efeitos colaterais do tratamento do 

câncer na sua vida sexual. Como afirmaram também não se sentirem confortáveis em 

se comunicar com os profissionais de saúde sobre sua sexualidade.  

Segundo Ewertz et al. (2011), as mulheres submetidas ao tratamento de câncer de 

mama podem apresentar um número significativo de efeitos colaterais físicos, 

psicológicos e sociais, que podem durar por anos após o tratamento primário. O risco 

de disfunção sexual associado ao câncer de mama está relacionado às mulheres que 

passaram pelo tratamento quimioterápico, que tiveram problemas sexuais antes do 

diagnóstico do câncer e/ou que tornaram-se pós-menopáusicas durante o tratamento. 

Sendo necessários instrumentos capazes de indentificar os efeitos causados e as 

possíveis estratégias de tratamento.  

Reese et al. (2017), em seu estudo, demostram que os pacientes e profissionais de 

saúde entrevistados, concordaram na existência de desafios múltiplos para obter uma 

comunicação eficaz. Ressaltaram ainda que criar uma relação de conversas abertas 

e colaborativas entre profissionais da saúde e pacientes, auxilia na busca para 

encontrar uma abordagem mais eficiente focada na reabilitação sexual, gerando 

também maior confiança da paciente no trabalho que está sendo desenvolvido. 

Todavia esse mesmo estudo, demonstrou que a maioria das pacientes entrevistadas 

não foram orientadas sobre possíveis disfunções sexuais decorrentes do tratamento, 

pelo fato das questões sexuais não terem sido levantadas durante suas visitas 

clínicas. 

Já a pesquisa de Stabile et al. (2017), ressaltou que a maioria das mulheres 

desconheciam estratégias para otimizar sua sexualidade e se mostraram insatisfeitas 

em relação as informações recebidas sobre tratamentos para as disfunções sexuais. 

Destacou também a expectativa dessa população para que os profissionais da saúde 

estejam abertos a realizar debates sobre a saúde sexual. Salientando ainda que 

conforme a prevalência de mulheres com diagnóstico de mama aumenta, cresce 

também a necessidade dos profissionais de saúde em reconhecer e compreender os 

impactos do tratamento do câncer na sexualidade e na qualidade de vida dessa 

população.  

Em relação ao tratamento fisioterapêutico, foi observado que 85% das participantes 

do presente estudo desconhecem a atuação da fisioterapia nas disfunções sexuais e 

apenas 25% relataram ter acompanhamento fisioterapêutico especializado em 
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uroginecologia. De acordo com Ghaderi, et al. (2019), a disfunção sexual é 

caracterizada pela queixa de desconforto ou dor que acomete antes, durante ou após 

a tentativa ou a penetração vaginal completa. As causas são de etiologia multifatorial, 

variando de doença inflamatória, infecciosa, aderências musculares, lesões da 

musculatura do assoalho pélvico e fatores psicossociais como depressão e 

ansiedade. Em sua grande maioria, as mulheres que experimentam a dor no ato 

sexual não relatam o ocorrido e não vão em busca de ajuda profissional. A reabilitação 

da musculatura pélvica é de extrema importância no tratamento da disfunção sexual, 

e a fisioterapia dispõe de técnicas manuais, como a liberação miofascial e a 

massagem intra-vaginal, estimulação neural elétrica transcutânea (TENS), 

estimulação elétrica funcional (FES), exercícios de Kegel e o biofeedback, que são 

eficazes para uma melhor vascularização da região, incremento de força muscular e 

normalização da sensibilidade e da hiperativação muscular.   

A dor associada á relação sexual pode desencadear sentimentos negativos nos 

relacionamentos e na qualidade de vida geral das mulheres, ocasionando quadros de 

medo, depressão e ansiedade. A reabilitação necessita partir de um tratamento 

multidisciplinar, visando a eduacação da paciente sobre a fisiopatologia, 

comportamentos sexuais saudáveis e controle dos fatores que influenciam a 

intensidade da dor. A abordagem fisioterapêutica inclui alongamento, diminuição das 

tensões e pontos de gatilho musculares, fotalecimento e controle da musculatura do 

assoalho pélvico (MAP). Utilizando também exercícios respiratórios e técnicas de 

relaxamento voltadas para o autogerenciamento e auto-capacitação da paciente. 

Promovendo por fim, equilíbrio e estabilidade, diminuição da dor e da tensão muscular 

(BERGHMANS, 2018).              

Segundo Stein (2018), a MAP possui um papel de importância significativa na função 

sexual das mulheres, e em quadros de disfunções podem se apresentar com 

hiperatividade ou hipoatividade, características comuns em pacientes com dor genital, 

com ou sem atividade sexual. Contudo, podem estar associadas a sintomas de 

queimação ou prurido vulvar, dor no clitóris e dor vaginal. Em seu estudo, Stein (2018) 

afirma ainda que a disfunção sexual é tratada de forma inadequada, faltando confiaça 

de parte da equipe profisional de saúde quando os resultados laboratorias não 

indicam uma patologia que possa ser tratada de forma medicamentosa. Os 

fisioterapeutas especializados no assoalho pélvico se fazem então essenciais na 

equipe multidisciplinar na prestação de assistência a essa população. 
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Ao aplicarmos o questionario QS-F, foi constatado que 40% das mulheres 

apresentaram um padrão de desempenho sexual de regular a bom, 25% tiveram um 

quadro de ruim a desfavorável, 15% mostraram um padrão de desfavorável a regular 

e 10% um padrão de bom a excelente.  

Utilizando o Questionário Quociente Sexual (QS-F) - versão feminina em seu estudo 

Bonfim, Batista e Lima (2014), mostraram que as mulheres mastectomizadas 

apresentaram função sexual baixa e insatisfatória, associando a baixa escolaridade 

e a baixa classe social. A característica dessa amostra foi a realização de 

mastectomia do tipo total e possuir idade mais avançada, apresentando também 

dificuldade na excitação e no interesse sexual. Entretanto Carvalho, Martins e 

Rezende (2011) mostram em sua pesquisa ao aplicar o QS-F que o desempenho 

sexual variou de regular a bom e de ruim a desfavorável, com dificuldade nas 

questões referentes à satisfação sexual e ao orgasmo. 

Na aplicação do EORTC QLQ-C30, foi analisado em nosso estudo que, no aspecto 

saúde global foi atingida uma média de 50 pontos, 62 pontos para o quesito 

funcionalidade e uma média de 33.57 para questão dos sintomas. Silva, Albuquerque 

e Leite (2010), apresentam em seus resultados, aplicando o EORTC QLQ-C30, que 

sintomas de fadiga e dor são de impacto significativo na piora da qualidade de vida 

sexual em mulheres com câncer que foram submetidas a cirurgia de retirada da 

mama, que tem idade mais avançada e que fazem uso de fármacos quimioterápicos. 

Entretanto, Lobo et al. (2014), tendo sua população composta por mulheres com 

neoplasia de mama em quimioterapia, apresentou em seus resultados nível 

satisfatório a regular referentes a função física, cognitiva e social. A fadiga foi o 

sintoma relatado de maior prevalência, sendo associado ao alto nível de estresse, 

falta de energia, dispneia e dor em atividades anteriormente prazerosas, como a 

relação sexual, que obteve um nível de insatisfação significativo. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

As respostas obtidas no presente estudo mostram que após a realização da cirurgia 

de mastectomia, as mulheres apresentaram um déficit no seu desempenho e na sua 
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função sexual, demonstrando também uma piora na qualidade de vida geral dessa 

população. Também se pôde observar, o baixo nível de informação dessas mulheres 

dada pela equipe de saúde acerca da sua sexualidade e dos possíveis desafios a 

serem enfrentados nessa área. A fisioterapia possui suma importância e eficácia no 

tratamento dos distúrbios sexuais, e este estudo foi benéfico para fomentar a 

informação da atuação desses profissionais entre essa população.  
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apêndice(s) (matérias de própria autoria) e anexo(s) (materiais de autoria de 
terceiros). Na numeração das seções, usar números arábicos, deixando apenas um 
espaço de caractere entre o número final da seção e a primeira palavra que nomeia 
a seção. Não há nem ponto nem traço entre o número e a primeira palavra. 

Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo 
Acordo Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. 
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conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 
outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

3. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4. O texto está em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 1,5 entrelinhas, em 
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5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 
em Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 
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instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram 
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os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 
finalidades ou a terceiros. 

ISSN: 2316-3151 

 

ANEXO I 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Idade:______________________ Data de nascimento:_______________________________  

Menopausa:_________________ Vida sexual:______________________________________ 

Tipo de mastectomia:_____________________________ Tempo da cirurgia:______________ 

Estado civil:_____________________ Medicações em uso:____________________________ 

 

Questionário estruturado desenvolvido para a presente pesquisa: 

(CASO NÃO SE SINTA CONFORTÁVEL PARA RESPONDER À PERGUNTA, PASSE PARA A 

PRÓXIMA) 

 

1. Você teve/tem o acompanhamento de um(a) fisioterapeuta pélvico ou uroginecológico? 

[   ] sim [   ] não 

 

2. Você sabia que a fisioterapia é uma opção para tratamento de disfunção sexual? 
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[   ] sim [   ] não 

 

3. Durante o diagnóstico e/ou tratamento do câncer de mama, você foi informada pela equipe de 

saúde sobre possíveis efeitos do mesmo na sua vida sexual?  

[   ] sim [   ] não 

 

4. Você se sentiu/sente à vontade para falar sobre sua sexualidade com sua equipe de saúde? 

[   ] sim [   ] não 

 

5. Você sente dor durante o ato sexual?  

[   ] sim [   ] não 

 

6. Se sim classifique a intensidade dessa dor, conforme a escala abaixo: 

Sem dor        Máximo de dor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Caso sinta dor durante o ato sexual, a mesma ocorre em que momento? 

[   ] No início [   ] Durante todo tempo [   ] No final 

 

 


