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Resumo Tem sido observado o aumento do número de sobreviventes ao câncer do 

colo do útero, o que também está associado aos avanços científicos na abordagem terapêutica da doença. Porém, 

o tratamento desta neoplasia pode, por outro lado, levar a efeitos adversos tardios, como disfunções sexuais, 

intestinais e urinárias, que podem comprometer a qualidade de vida (QV) destas mulheres. O presente estudo 

teve como objetivo realizar uma revisão sistemática a respeito da QV em mulheres submetidas ao tratamento 

para o câncer do colo uterino. Realizou-se, então, busca nas bases de dados bibliográficos Medline e LILACS para 

identificar artigos originais, disponíveis na íntegra, publicados entre 2005 e 2012, no idioma inglês. A partir da 

análise dos artigos considerados, percebe-se o impacto negativo das intervenções terapêuticas, especialmente 

da radioterapia e suas sequelas na função sexual e QV. Além disso, destacam-se outros fatores associados à 

QV relacionados às características individuais, à rede social de apoio, à gravidade da doença e ao tratamento 

instituído. Verifica-se, então, a importância da avaliação da QV e do conhecimento dos fatores associados, 

visando auxiliar na adoção de estratégias que possam propiciar um atendimento mais integral, a ser realizado 

por equipe interdisciplinar e direcionado às necessidades específicas destas pacientes.

Abstract It has been observed the increase of the number of cervical cancer survivors, 

which is also associated with scientific advances in the therapeutic management of the disease. However, the 

treatment of this malignancy can lead to late adverse effects such as sexual, intestinal and urinary dysfunctions, 

which can compromise women’s quality of life. The present study aims to conduct a systematic review about life 

quality in women undergoing treatment for cervical cancer. We searched the bibliographic databases Medline and 

LILACS to identify full original articles, published between 2005 and 2012, in English. One realizes the negative 

impact of therapeutic interventions, especially radiotherapy and its sequelae in sexual function and quality of 

life. In addition, we highlight other factors associated to quality of life related to individual characteristics, the 

social support network, the severity of disease and treatment. Thus, it is important to assess quality of life and 

to know the associated factors, to aid in the adoption of strategies that can provide a more comprehensive, to 

be conducted by an interdisciplinary team and targeted to the specific needs of these patients.
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Introdução

O câncer do colo do útero, também denominado câncer cer-

vical, é o segundo mais comum em mulheres em todo o mundo, 

com cerca de 500 mil casos novos a cada ano, sendo responsável 

pelo óbito de 250 mil mulheres por ano; onde, aproximadamente 

80% dos casos, ocorrem em países de baixa renda1 (D).

O tratamento dessa neoplasia é guiado pelo estadiamento da 

doença, podendo ser constituído por cirurgia, radioterapia, qui-

mioterapia ou a combinação dessas modalidades2 (D). De acordo 

com alguns estudos, o número de sobreviventes em longo prazo 

do CC está crescendo, devido à alta curabilidade quando detectado 

precocemente3,4 (B) e aos avanços científicos5,6 (B,C). Porém, as 

intervenções terapêuticas estão associadas também a um aumento 

na incidência de efeitos adversos prolongados na região pélvica, 

relacionados, sobretudo, à radioterapia7 (B), e causados pela ação 

desta na área sadia adjacente à área irradiada6 (C). 

Os efeitos agudos do tratamento têm bom prognóstico6 (C), 

desaparecem dentro de um curto prazo de tempo e, geralmente, 

melhoram com medicações8 (B). Já os tardios, são mais severos, 

de difícil controle clínico6 (C), frequentemente irreversíveis8 (B) 

e podem evoluir por muitos anos após a conclusão da terapia, 

quando a paciente não está mais em acompanhamento no centro 

de oncologia9 (B). Estes ocorrem a partir de três meses após a 

conclusão do tratamento6,8,10,11 (C,B,D,D) e, geralmente, se 

manifestam em torno de dois a três anos após o mesmo7,8 (B).

Dentre os efeitos adversos tardios do tratamento,  destacam-se: 

disfunções sexuais6,10,12-28 (C,D,B,D,D,B,D,D,B,D,D,D,B,B,D,B, 

D,D,A), intestinais6,9,10,18,28,29 (C,B,D,B,D,A), urinárias10,18,28,30,66 

(D,B,A,B,C), e hormonais13,14 (D); menopausa precoce7,13,14,24 

(B,D,D,D) e linfedema em membro inferior14,16,26,31 (D,D,D,B). 

Como consequência, a maioria das mulheres com diagnóstico de 

câncer cervical vive durante anos com as sequelas da doença e 

do seu tratamento12 (B), sendo que esses efeitos adversos tardios 

do tratamento levam a alterações físicas, sociais, psicológicas 

crônicas e, por conseguinte, comprometem a qualidade de vida 

(QV) dessas pacientes7 (B).

Em virtude disso, Penson et al.32 (D) afirmam que devem 

existir dois objetivos principais no tratamento do câncer: o 

primeiro é a cura ou o prolongamento do tempo de sobrevida 

e o segundo é a melhora da QV. Assim, a mensuração da QV 

nessas pacientes é de suma importância, pois, como o tratamento 

é multimodal, a QV pode ser um fator adicional para guiar a 

escolha da melhor modalidade de tratamento33 (B). 

A qualidade de vida é definida pelo Grupo de Qualidade de 

Vida da Organização Mundial de Saúde (OMS) (The  WHOQOL 

Group) como “a percepção do indivíduo, de sua posição na 

vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”34 (D). Já a qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS), conceito afim de estado subjetivo de saúde, é centrada 

na avaliação subjetiva do paciente, mas necessariamente ligada 

ao impacto do estado de saúde sobre a capacidade do indivíduo 

viver plenamente. Desta forma, o termo “qualidade de vida” é 

mais geral e inclui uma maior variedade potencial de condições 

que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e 

comportamentos relacionados com o seu funcionamento diário, 

incluindo, mas não se limitando, a sua condição de saúde e as 

intervenções médicas35 (D).

A avaliação da QV mostra-se, assim, essencial, sendo possí-

vel determinar e avaliar os resultados funcionais das diferentes 

modalidades terapêuticas sob a visão das pacientes. Além disso, 

pode contribuir para a melhor definição da estratégia terapêu-

tica nas decisões multidisciplinares, nas ações dos programas 

de reabilitação e na comunicação entre as equipes de cuidados 

e as pacientes36 (C).

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática 

a respeito da QV em mulheres submetidas ao tratamento para 

o câncer do colo do útero, com o propósito de verificar a abor-

dagem atual desta temática na literatura científica, apontando 

os principais instrumentos utilizados para mensuração da QV 

nestas condições, assim como os principais fatores associados.

Métodos

Realizou-se busca para identificar artigos relacionados à 

temática em questão nas bases de dados bibliográficos Medline 

e LILACS, com os seguintes descritores: “Cervical Cancer” e 

“Quality of Life”. A busca compreendeu artigos relacionados a 

humanos, originais, com resumo e disponíveis na íntegra, pu-

blicados entre 2005 a 2012, no idioma inglês e que avaliaram 

a QV de mulheres submetidas a tratamento para o câncer do 

colo do útero; sendo a qualidade de vida considerada como o 

assunto principal (filtro).

Para a seleção dos estudos, foi realizada, inicialmente, leitura 

dos resumos, sendo excluídos artigos de revisão de literatura, 

estudos com metodologia qualitativa, de validação de instru-

mentos ou com amostra que não se restringia a mulheres que 

tiveram câncer do colo do útero. Posteriormente, os artigos 

que atenderam aos critérios de elegibilidade foram acessados 

na íntegra e foram extraídas as seguintes informações para 

compilação dos resultados: características da amostra estuda-

da; grupos de comparação; instrumentos utilizados; principais 

achados e conclusões. 
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Resultados e Discussão

Entre os artigos que atenderam aos critérios de elegibilida-

de deste estudo, 1 foi identificado na base LILACS e 16 foram 

identificados na base Medline, totalizando 17 artigos, cujos 

principais resultados estão sintetizados na Tabela 1. 

Quanto à influência do tipo de tratamento na QV, estudo 

transversal chinês comparou as complicações tardias e a QV de 

pacientes com estádio IB-IIA de câncer do colo uterino subme-

tidas a tratamento cirúrgico ou radioterapêutico há, pelo menos, 

dois anos. A amostra do estudo foi composta por 202 mulheres 

divididas em dois grupos: 1) pacientes submetidas à histerec-

tomia radical e linfadenectomia pélvica (n=91) e 2) pacientes 

submetidas à radioterapia pélvica externa (n=111). Verificou-se, 

através de análise fatorial dos efeitos adversos do tratamento, 

que as pacientes submetidas à histerectomia apresentavam 

mais disfunção neural pélvica (constipação intestinal, disúria 

e incontinência urinária), enquanto as pacientes submetidas 

à radioterapia exibiram mais disfunção intestinal (diarreia, 

dor abdominal e sangue nas fezes), após controle de variáveis 

condicionais. Não foi encontrada diferença entre os grupos de 

tratamento em relação à função sexual, contrastando com os 

resultados de outros estudos31,38-40 (B). Apesar das diferentes 

complicações  pós-tratamento entre os dois grupos, a QV foi 

semelhante, exceto no domínio “funcionamento social”, o qual 

foi superior no grupo submetido à radioterapia. Diante destes 

resultados, o estudo concluiu que pacientes com câncer do colo 

uterino em estádios iniciais, tratadas com cirurgia ou radioterapia, 

apresentam diferentes complicações, enquanto a QV mostrou 

poucas diferenças entre estas duas modalidades de tratamento37 

(B). Em ambos os grupos, sob comparação, foram verificados 

efeitos adversos do tratamento instituído, que podem ter exibido 

impactos semelhantes na QV, o que poderia justificar o fato de 

não ter sido constatada diferença em relação a esta variável. 

A utilização de um grupo controle nesse estudo talvez permitisse 

uma melhor avaliação do impacto desses efeitos na QV. 

Também com o objetivo de verificar a possível influência do 

tipo de tratamento, estudo norte-americano investigou mulheres 

que tiveram câncer cervical (estadiamento I) e foram submetidas 

a tratamento cirúrgico ou radioterápico há pelo menos cinco anos. 

A amostra foi composta por 114 mulheres divididas em grupo 

cirurgia (n=37), grupo radioterapia (n=37) e grupo controle 

(n=40) – mulheres sem histórico de câncer, pareadas às pacien-

tes que foram submetidas a tratamento para o câncer de colo 

uterino quanto à idade e raça. Os resultados mostraram que o 

grupo radioterapia apresentou QV (componente “saúde física”) e 

função sexual estatisticamente pior em relação ao grupo cirurgia 

e ao grupo controle. Diante disto, os autores concluíram que a 

radioterapia teve impacto negativo na função sexual e na QV, e 

mulheres submetidas a tratamento cirúrgico apresentam escores 

de função sexual e QV semelhantes a mulheres sem história de 

câncer38 (B). Apesar de apresentar metodologia bem estruturada, 

os resultados desta pesquisa devem ser vistos com cautela, pois 

como se trata de estudo transversal, não houve avaliação prévia 

da QV e função sexual. Logo, a associação verificada pode não 

ser de natureza causal. 

Corroborando os achados anteriores, estudo holandês inves-

tigou a QVRS de 291 sobreviventes ao câncer do colo uterino, 2 

a 10 anos após o diagnóstico, e comparou os resultados obtidos a 

um grupo controle (mulheres sem câncer cervical, selecionadas 

aleatoriamente da população geral). Após ajuste por variáveis 

sociodemográficas, a “saúde mental” do SF-36 e os escores de 

ansiedade foram significativamente piores nas sobreviventes. 

Na comparação por subgrupos de sobreviventes, segundo o 

tempo após o diagnóstico (2–5 anos e 6–10 anos), foi encon-

trado maior nível de ansiedade, pior imagem corporal e maior 

preocupação sexual no primeiro subgrupo. Na comparação por 

subgrupos segundo o tipo de tratamento, verificaram-se piores 

escores nas mulheres tratadas com radioterapia primária em 

relação às dimensões “experiência de sintomas”, “função sexual/

vaginal” e “preocupação sexual”. Assim, os autores concluíram 

que a radioterapia leva a maior frequência de efeitos colaterais 

a longo prazo em comparação ao tratamento cirúrgico e que as 

sobreviventes ao câncer de colo uterino apresentam QV (“saú-

de mental”) inferior ao grupo controle39 (B). Embora a taxa de 

resposta do estudo tenha sido considerada como boa (69%), a 

generalização desses resultados encontra-se prejudicada, já que 

o estágio TNM era pior em não-respondentes e a recorrência da 

doença no acompanhamento foi significativamente mais freqüente 

em não-respondentes do que nos entrevistados (4% versus 1%).

Nessa mesma direção, Greimel et al.40 (B) investigaram os 

efeitos adversos tardios do tratamento sobre a QV e a função 

sexual de sobreviventes de câncer do colo uterino. A amostra 

do estudo foi composta por 121 mulheres, divididas em grupo 

cirurgia (GC - n=63), cirurgia e quimioterapia (GCQ - n=38) e 

cirurgia e radioterapia (GCR - n=20). Foi verificado que o GCR 

apresentou QV significativamente pior em vários domínios da 

escala de função; nível mais elevado de “náusea/vômito”, “dor” e 

“perda de apetite” e mais “dificuldades financeiras”. Além disto, 

este grupo apresentou mais problemas de frequência e inconti-

nência urinária e sensação de vagina estreita. Os resultados de 

QV foram comparados com dados normativos de referência de 

1.139 mulheres sem história de câncer e o grupo GCR apresentou 

menores escores médios em todas as escalas de função e maiores 
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Tabela 1 - Principais características dos artigos selecionados sobre qualidade de vida em mulheres submetidas a tratamento para o 
câncer do colo do útero, 2005–2012

Estudo Instrumentos Principais resultados

Frumovitz et al.38 (B)
SF-12 

Female Sexual Function Índex

Mulheres submetidas apenas ao tratamento cirúrgico apresentam função 
sexual e QV semelhantes ao grupo controle. Mulheres submetidas à 
radioterapia apresentam impacto negativo na função sexual e na QV.

Wenzel et al.4 (B)
SF-36

Ginecologic Problems Checklist
Sexual Activity Questionnaire

Sobreviventes ao CCU com disfunções sexuais exibem menor escore de 
QV; maior preocupação em relação a questões reprodutivas, as quais estão 
associadas a pior escore de QV, menor apoio social e bem-estar espiritual e 

pior função sexual.

Park et al.31 (B)
EORTC QLQ-C30 e QLQ-CX24

Versão coreana do National Health and Social Life 
Survey

Sobreviventes ao CCU apresentam piores escores de QV, em relação ao grupo 
controle. Problemas sexuais altamente associados à QV.

Distefano et al.41 (B)
SF-36

Anxiety and Depression Scale

Pacientes com doença localmente avançada apresentaram menor QV (domínio 
“funcionamento físico”) em relação ao grupo de pacientes com doença em 

fase inicial. 

Ashing-Giwa et al.42 (B)
FACT-Cx
SF-12

Adherence Determinats Questionnaire

Diferenças entre os grupos quanto à renda, etnia e idioma. Variáveis 
preditoras de QVRS: radioterapia, comorbidades, limitações funcionais, 

autopercepção do estado de saúde, bem-estar psicológico, imagem corporal, 
impacto na função sexual, relação médico-paciente e apoio social.

Greimel et al.40 (B)
EORTC QLQ-C30 e QLQ-Cx24
Sexual Activity Questionnarie

Grupo de pacientes submetidas  à cirurgia e radioterapia apresentaram mais 
disfunções urinárias e sexuais. Mulheres tratadas com radioterapia adjuvante 

são mais propensas a pior QV em longo prazo.

Hsu et al.37 (B) EORTC QLQ-C30
Tratamento cirúrgico associado à disfunção neural pélvica e tratamento 

radioterapêutico associado à disfunção intestinal. Domínio “funcionamento 
social” significativamente maior no grupo radioterapia.

Korfage et al.39 (B)
SF-36; EORTC QLQ-CX24

EuroQol classification 
6-item State Trait Anxiety Inventory 

Mulheres tratadas com radioterapia primária apresentaram pior QV em 
algumas dimensões. Sobreviventes ao CCU apresentaram pior QV na escala 

de saúde mental e maior ansiedade em relação ao grupo controle.

Lai, Tang e Chung44 (B) WHOQOL-Bref
Domínio relações sociais da QV mostrou deteriorar-se com o avançar da idade. 

Diferentes grupos etários apresentam diferentes fatores associados à QV.

Ashin-Giwa, Lim e Tang45 (B)
FACT-G e FACT-Cx

SF-12
QVRS significativamente associada à sobrevida após controle de covariáveis. 

Carter et al.50 (B)
FACT-G e FACT-Cx

Center Epidemiological Studies Depression Scale 
(CES-D) e outros instrumentos*

Mulheres submetidas à traquelectomia radical ou à histerectomia radical 
apresentaram níveis clínicos persistentes de angústia. Em relação à QV, houve 
uma melhora nos dois grupos de tratamento ao longo do período avaliado. 

A maior parte da amostra apresentava disfunção sexual ao longo dos dois anos.

Fernandes e Kimura47 (B) FACT-Cx
Variáveis preditoras de QVRS: percepção do estado de saúde; atividades de 

lazer; atividade sexual; tabagismo; ter conjugue/companheiro; comorbidades; 
importância à atividade sexual e tempo após o tratamento.

Ashin-Giwa e Lim43 (B)
FACT-GVII; Physical component summary (PCS) e outros 

intrumentos**

Mulheres latino-americanas (idioma espanhol) apresentaram pior QVRS. 
Radioterapia associada a impacto negativo na função sexual (exceto para 
latino-americanas de língua inglesa) e na QVRS (nas europeias e latino-

americanas de língua inglesa). 

Barnas et al.33 (B) EORTC QLQ-C30 e QLQ-Cx24

Deterioração da QV três e seis meses após o tratamento nos domínios 
imagem corporal, neuropatia periférica e preocupações sexuais; melhoria nos 
sintomas de menopausa, na função sexual, na QV global e nos domínios de 

função emocional e cognitiva.

Bjelic-Radisica et al.48 (B) EORTC QLQ-C30 e QLQ-Cx24
Mulheres submetidas a tratamento para o CCU apresentam efeitos colaterais 

do tratamento com diferentes impactos sobre a QV, dependendo do status 
menopausal e das modalidades terapêuticas.

Chase et al.46 (B)
FACT-G e FACT-Cx

Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF)
Domínio físico da QV associado à sobrevida global, podendo, assim, prever a 

sobrevida no câncer de colo do útero avançado.

Ferrandina et al.49 (B) EORTC QLQ-C30 e QLQ-Cx24
Gradual e progressiva melhora no escore de QV global ao longo do tempo, 

embora escores referentes a sintomas de menopausa e ao linfedema tenham 
aumentado consideravelmente em relação aos valores basais.

SF-36: Medical Outcomes Study - 36-Item Short Form Survey; SF-12: versão abreviada do SF-36; EORTC QLQ-C30: The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 
Questionnaire Core 30; EORTC QLQ-CX24: The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire - Cervical Cancer Module; FACT-Cx: Functional Assessment 
of Cancer Therapy – Cervix Cancer; WHOQOL-Bref: versão abreviada do instrumento de avaliação da QV desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (The 
WHOQOL Group); FACT-G: Functional Assessment of Cancer Therapy – General; QV: Qualidade de Vida; CCU: Câncer do Colo do Útero; QVRS: Qualidade de Vida Relacionada à Saúde; *Impact of 
Event Scale (IES): Female Sexual Function Index (FSFI) e formulário de informações médicas; **Subscale do RAND 12- item Health Survey (SF-12; 6-item); Mental component summary (MCS; 6-item) 
do SF-12; Eight-item scale assessing sexual impact following cervical cancer treatment composta por itens de estudos anteriores do Dr. Ashing-Giwa’s e itens relevantes do FACT-Cx (5-item); 38-item 
Adherence Determinants Questionnaire.
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escores médios em 6 escalas de sintomas. Quanto à função se-

xual, o grupo GCR também apresentou menor taxa de atividade 

sexual. O estudo conclui, então, que as mulheres tratadas com 

radioterapia adjuvante são mais propensas a uma pior QV a longo 

prazo. Os autores destacam como pontos fortes do estudo a alta 

taxa de resposta (80%); a inclusão da modalidade de tratamento 

como potencial variável da QV; a heterogeneidade da amostra 

em termos de idade (20–75 anos) e de tempo de diagnóstico 

(3–14 ano) e a utilização de instrumentos padronizados, válidos 

e confiáveis. Uma limitação importante do estudo é a não dis-

ponibilidade de informações anteriores sobre qualidade de vida 

e função sexual das participantes, o que, apesar de os 3 grupos 

serem semelhantes em termos de idade, status socioeconômico e 

comorbidade, não permite descartar a possibilidade de existência 

prévia de diferenças na QV antes do tratamento. 

Percebe-se, assim, que o tratamento para o câncer do colo 

do útero pode levar a disfunções sexuais, que por sua vez, 

comprometem a QV das sobreviventes. Ao encontro desta 

constatação, dois estudos analisados identificaram o impacto 

negativo das disfunções sexuais na QV. O primeiro avaliou a 

QV e a função sexual de 51 sobreviventes ao câncer cervical, 

em idade fértil no momento do diagnóstico, após 5 a 10 anos 

do término do tratamento. A maioria das sobreviventes era 

casada, branca não-hispânica, com nível universitário, com 

idade média ao diagnóstico de 37 anos (variação 25–45) e uma 

média de idade no momento da entrevista de 45 anos (inter-

valo 31–55). Os resultados mostraram que as sobreviventes 

tinham boa QV, particularmente evidente nos domínios físico 

e social. Este grupo relatou “desconforto sexual”, “ondas de 

calor”, “secura vaginal” e “dispareunia” significativamente 

superiores em relação ao grupo controle; e estes problemas na 

função sexual estavam associados a um menor escore de QV. 

Além disso, as sobreviventes ao câncer cervical apresentaram 

maior preocupação em relação a questões reprodutivas, as quais 

estavam relacionadas à inabilidade para falar sobre fertilidade, 

tristeza e lamento pela impossibilidade de engravidar. Essas 

preocupações estavam associadas a piores escores de QV, menor 

apoio social, menor bem-estar espiritual e pior função sexual. 

Na população de estudo, 76,5% das mulheres informaram ser 

casadas quando diagnosticadas, sendo que a maioria permanecia 

casada no momento da entrevista (72%). Entre as mulheres que 

se separaram após o diagnóstico, 44% atribuíram ao câncer o 

motivo da separação, indicando o estresse que a doença pode 

causar no relacionamento4 (B). O percentual relativamente alto 

de mulheres que não eram sexualmente ativas no momento da 

entrevista (31%) pode ter prejudicado o resultado da avaliação 

da função sexual verificado na população de estudo.

O segundo estudo, coreano, conduzido por Park et al.31 (B), 

investigou a QV e a função sexual de 860 mulheres com história 

de câncer do colo do útero (estadiamento I a IV), com tempo após 

o tratamento entre 1,4 e 22 anos, submetidas ou não à quimio-

terapia e divididas em 3 subgrupos: cirurgia (n=624), cirurgia e 

radioterapia (n=101) e radioterapia (n=135). Os resultados foram 

comparados a um grupo controle, selecionado aleatoriamente 

a partir de uma amostra representativa de mulheres coreanas. 

Foi verificado que, independente do tipo de tratamento local, a 

QV foi significativamente inferior nas mulheres sobreviventes 

ao câncer do colo uterino em comparação às mulheres do grupo 

controle. As sobreviventes apresentaram pobre imagem corporal, 

maior ansiedade em relação ao desempenho sexual, baixa função 

sexual/vaginal, preocupação sexual mais frequente, linfedema de 

membros inferiores e sintomas de menopausa maiores em relação 

ao grupo controle. A dispareunia e a neuropatia perineal foram 

mais evidentes nas mulheres submetidas apenas ao tratamento 

radioterápico, e o tratamento quimioterápico esteve associado 

à dispareunia, à lubrificação insuficiente e à ansiedade em rela-

ção ao desempenho sexual. O estudo mostrou também que os 

problemas sexuais apresentados pelas sobreviventes ao câncer do 

colo uterino foram altamente associados à QV. Embora a taxa 

de resposta do estudo tenha sido de apenas 14,5%, trata-se de 

um estudo de caso-controle de base populacional, com amostra 

bem heterogênea e representativa, que incluiu todos os estágios 

da doença e uma grande variação de tempo após o tratamento, 

diferentemente dos estudos anteriores.

Já em relação ao impacto do estágio da doença na QV, foi 

realizado estudo italiano com 93 mulheres sobreviventes ao câncer 

do colo do útero que haviam sido submetidas a tratamento há 

pelo menos 12 meses. A amostra deste estudo foi dividida em 

dois grupos: 1) pacientes com doença em fase inicial, as quais 

foram tratadas com cirurgia radical associada à linfadenectomia 

(n=35) e 2) pacientes com doença localmente avançada, tratadas 

com quimiorradioterapia neoadjuvante (n=58). O tempo mediano 

desde o tratamento foi de 30 meses, variando de 12 a 120 meses. 

Foi encontrada diferença entre os grupos quanto à QV somente 

no domínio “funcionamento físico”, cuja pontuação foi significa-

tivamente menor em pacientes com doença localmente avançada. 

Através de análise multivariada, foi verificado que, independente 

da modalidade de tratamento, a presença de comorbidades e o 

baixo nível de escolaridade apresentavam associação negativa 

com a escala do componente físico do SF-36; enquanto idade 

superior a 50 anos, desemprego e baixo nível de escolaridade 

mostraram impacto negativo na escala de componente mental 

do SF-36. Concluiu-se, então, que pacientes em estádio avançado 

submetidas à quimioradioterapia pré-operatória apresentaram 
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escore de QV inferior às pacientes com doença em fase inicial 

no domínio físico e possuíam maior proporção de transtornos de 

ansiedade41 (B). Apesar de apresentar amostra pequena, não possuir 

um grupo controle e exibir limitações inerentes a um estudo de 

desenho transversal, não possibilitando, assim, a generalização 

dos resultados, estes são de grande relevância, pois mostram 

que a doença tem impacto diferente na QV, dependendo do 

seu estágio e, consequentemente, do tipo de tratamento. Neste 

sentido, os profissionais da equipe multidisciplinar devem estar 

preparados para efetuar a avaliação da QV dessas pacientes, a 

fim de realizarem as intervenções necessárias.

Com o objetivo de investigar fatores sociodemográficos 

associados à QV, Ashing-Giwa et al.42 (B) realizaram estudo 

transversal com uma amostra de 560 mulheres sobreviventes ao 

câncer cervical (273 euro-americanas e 287  latino-americanas, 

das quais 88 falavam inglês e 199, espanhol), 1 a 5 anos após 

o diagnóstico. Os resultados indicaram diferenças estatisti-

camente significativas entre os grupos em relação à renda: as 

mulheres europeias apresentavam a maior renda enquanto 

as latino-americanas que falavam espanhol, a menor. A média 

dos escores de QVRS diferiu entre os grupos tanto em relação 

à etnia, quanto em relação ao idioma, sendo que as mulheres 

latinas de língua espanhola apresentaram o menor escore e as 

europeias o maior. Além disso, as latino-americanas de língua 

espanhola apresentaram o maior impacto negativo na função se-

xual, o pior apoio social, a pior relação médico-paciente e a maior 

espiritualidade. Estas diferenças persistiram após o controle de 

covariáveis. Concluiu-se que as mulheres latino-americanas de 

língua espanhola possuem pior QVRS, devido, sobretudo, à falta 

de suporte social e dificuldades socioeconômicas e de recursos. 

Diante destes resultados, fica clara a natureza multidimensional 

da QV, não sendo influenciada apenas pelo impacto da doença 

na vida da paciente, mas também por diversas variáveis socioe-

conômicas e demográficas, reforçando, portanto, a importância 

da visão holística da paciente por parte da equipe de saúde.

Em 2011, também foi publicado estudo que investigou a asso-

ciação entre etnia e idioma com a QVRS de uma amostra de 273 

mulheres europeias e 287 latino-americanas sobreviventes ao câncer 

do colo uterino. Quanto à etnia, as mulheres  latino-americanas 

apresentaram piores escores de QVRS, de estado geral de saúde 

e de bem estar psicológico, em relação às europeias. Quanto ao 

idioma, as latino-americanas que falavam espanhol tiveram piores 

escores de QVRS. A relação médico-paciente foi melhor para as 

mulheres europeias e latino-americanas que falavam inglês, e a 

espiritualidade foi maior nestas últimas. Além disso, foi verificado 

que a radioterapia estava associada negativamente à QVRS nas 

europeias e nas latino-americanas de língua inglesa e à função 

sexual (exceto para as latino-americanas que falavam inglês). 

Assim, os autores concluíram que a influência dos componen-

tes dos níveis individual e sistêmico sobre o desfecho “QVRS 

global” parece variar de acordo com a etnia, o que evidencia a 

necessidade de maior atenção da equipe de saúde aos grupos 

étnicos mais vulneráveis43 (B). Corroborando os achados do 

estudo anterior42, verifica-se a multidimensionalidade da QV e, 

portanto, a importância da avaliação abrangente e da intervenção 

multi e interdisciplinar na abordagem das mulheres submetidas 

a tratamento para o câncer do colo do útero.

Visando identificar como diferentes faixas etárias poderiam 

estar associadas à QV em sobreviventes ao câncer cervical, um 

estudo chinês foi realizado com uma amostra de 173 mulheres 

com idade média de 54,8 anos e tempo médio desde o diagnóstico 

de 2,4 anos. A amostra foi dividida em três grupos de acordo 

com a faixa etária: 1) Grupo de adultas jovens – 18 a 45 anos 

(n=50); 2) Grupo de adultas de meia-idade – 46–65 anos (n=79) 

e 3) Grupo de mulheres idosas – ≥ 66 anos (n=44). Não houve 

diferença em relação à QV entre os grupos, exceto no domínio 

“relações sociais”, o qual mostrou deteriorar-se com o avançar 

da idade. Isto pode estar relacionado à estigmatização da doen-

ça, levando ao isolamento social, especialmente em pacientes 

mais velhas, mais conservadoras e com baixo nível de instrução. 

Além disso, verificou-se diferenças substanciais em termos de 

fatores associados à QV nos diferentes grupos etários. Para as 

pacientes do grupo 1, o status de estar trabalhando, o maior grau 

de escolaridade e a ausência de morbidade psiquiátrica foram 

positivamente associados à QV. No grupo 2, maior tempo desde 

o término do tratamento, estadiamento mais avançado do câncer, 

ter uma crença religiosa, estar empregada, ter um parceiro e 

ausência de morbidade psiquiátrica foram positivamente asso-

ciados à QV. No grupo 3, as pacientes mais jovens, sem história 

de aborto, vivendo com um parceiro e que tinham uma crença 

religiosa apresentaram melhor QV44 (B). Tais resultados devem 

ser vistos com cautela por se tratar de um estudo transversal e, 

também, tendo em vista a possibilidade de viés de seleção, já 

que a amostra possuía menor nível educacional e maior taxa de 

desemprego em relação à população feminina de Hong Kong, 

cidade de origem da população de estudo. Mesmo assim, o 

conhecimento desses fatores pode direcionar as intervenções 

em cada faixa etária, visando melhorar a QV destas mulheres 

sobreviventes ao câncer do colo do útero.

Com o intuito de investigar a possível associação entre 

QVRS e sobrevida, Ashing-Giwa, Lim e Tang, no ano de 201045, 

realizaram um estudo de coorte com uma amostra multiétnica 

de 353 mulheres que haviam sido submetidas a tratamento 

para o câncer cervical. A variável dependente do estudo foi o 
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tempo de sobrevida de cinco anos, a partir da data de avaliação 

da QVRS. A amostra foi composta por pacientes com estágio 

de I a III, sendo que a maioria (56,4%) apresentava o estágio I 

ao diagnóstico. No momento da avaliação da QVRS e da so-

brevida, a idade média da amostra foi, respectivamente, de 51 

(24–89 anos) e 57 anos (31–96 anos). Em relação à QVRS, a 

dimensão “funcional” e os itens de “preocupações adicionais” 

do  FACT-Cx, bem como o escore global do FACT-Cx, e os 

componentes físico e mental do SF-12 foram significativamente 

associados à sobrevida. Na análise multivariada, esta associação 

entre QVRS e sobrevida permaneceu positiva, após o controle de 

covariáveis. Embora a amostra tenha sido de base populacional, 

deve-se considerar que 87% dos casos apresentavam doença em 

estágio I ou II e que a maior parte da amostra foi composta por 

mulheres latinas de baixa renda, o que pode impossibilitar a 

generalização destes achados para outras populações. Apesar desta 

limitação, o estudo destaca a relevância da avaliação da QVRS, 

uma vez que permite identificar os problemas apresentados pelas 

pacientes e guiar a intervenção, visando aumentar a sobrevida 

nas mulheres acometidas pela doença45 (B). 

Com o mesmo objetivo de verificar a associação entre QVRS 

pré-tratamento e sobrevida livre de doença e sobrevida global em 

mulheres com câncer do colo de útero, pesquisa  norte-americana 

foi conduzida com 938 mulheres inscritas em 3 estudos de 

intervenção, cujos critérios de elegibilidade eram: doença 

em estádio avançado (IVB), recorrente; ou doença persistente 

com histologia escamosa, adenoescamosa ou adenocarcinoma. 

A avaliação da QVRS ocorreu antes da randomização e do iní-

cio do primeiro ciclo de tratamento. A maioria das pacientes 

era branca  não-hispânica, com idade entre 40–69 anos, e com 

o câncer cervical recorrente tratado com quimiorradioterapia 

antes da inclusão no estudo. Apenas o domínio físico permane-

ceu significativamente associado à sobrevida global, de forma 

independente, podendo, assim, prever a sobrevida no câncer de 

colo do útero avançado e ser usado como um indicador clínico 

de problemas que são passíveis de cuidados46 (B). Apesar da 

composição da amostra ter sido diferente do estudo anterior45 (B) 

no que se refere ao estádio da doença, vai ao seu encontro ao 

verificar a associação entre QVRS e sobrevida. Desta forma, 

pode-se inferir que, independentemente de variáveis clínicas, 

a QVRS é um fator relacionado à sobrevida de pacientes com 

câncer de colo uterino.

Estudo brasileiro visou identificar variáveis preditoras de 

QVRS em uma amostra de 149 mulheres submetidas à radio-

terapia (exclusiva, adjuvante ou concomitante à quimioterapia) 

para tratamento do câncer do colo do útero e que estavam em 

seguimento mínimo de 3 meses. Considerando que os valores 

das médias e medianas se aproximaram das pontuações máximas 

possíveis e tendo em vista as variações possíveis do instrumento, 

as pesquisadoras acreditam que, de forma geral, as pacientes 

avaliaram positivamente sua QVRS. Os itens “interesse por 

sexo”, “medo de ter relações sexuais”, “sentir-se sexualmente 

menos atraente” e “ter a vagina estreita ou curta demais” foram 

os que concentraram o maior percentual de avaliações negativas. 

Concluiu-se, através de regressão linear múltipla, que ter boa/

muito boa percepção do estado de saúde, realizar atividades de 

lazer, ter atividade sexual, não ser fumante, ter cônjuge/compa-

nheiro e não ter comorbidades contribuíram para uma melhor 

avaliação da QVRS. Além disso, menor importância atribuída à 

atividade sexual e ter menos de um ano de tratamento estavam 

associadas a uma pior avaliação da QVRS. Assim, as autoras 

destacam que atenção especial deve ser dada às disfunções se-

xuais dessas pacientes após a radioterapia. Uma limitação a ser 

considerada neste estudo é o delineamento transversal, que não 

permite estabelecer relação de causalidade entre os fatores inves-

tigados e a QVRS dessas mulheres47 (B). Contudo, os achados são 

muito relevantes, pois enfatizam os fatores associados à QVRS 

que devem ser foco de maior atenção na prática assistencial.

Com a finalidade de avaliar a QV em pacientes durante e 

após o tratamento, de acordo com o status menopausal e aspectos 

terapêuticos, estudo transversal foi realizado com 346 pacientes 

de 14 países. A maioria teve o diagnóstico da doença em está-

gios precoces e o tempo médio de seguimento foi de 2,5 anos. 

Quanto ao status menopausal, foi verificado que as mulheres na 

pré-menopausa apresentavam mais “perda de apetite” e “difi-

culdades financeiras”; já as mulheres com menopausa decorrente 

do tratamento apresentaram piores escores de “funcionamento 

vaginal/sexual”, “linfedema” e “neuropatia periférica”. No mo-

mento da avaliação da QV, 40,8% das pacientes estavam em 

tratamento ativo e 59,2% estavam em seguimento. As primeiras 

apresentaram impacto negativo na QV. O domínio “funciona-

mento vaginal/sexual” mostrou-se melhor durante o tratamento, 

e mais problemas com linfedema foram relatados por pacientes 

em acompanhamento. Quanto à modalidade de tratamento, o 

prejuízo principal na QV foi relatado por pacientes submetidas 

à cirurgia e tratamento adjuvante. As pacientes tratadas com 

radioterapia apresentaram forte impacto negativo no “funcio-

namento emocional”, “diarreia”, “náuseas e vômitos”, além de 

mais problemas na “atividade sexual” e no “funcionamento 

vaginal/sexual”48 (B). Estes achados corroboram os de outros 

estudos15,38-40,43 (B), que também verificaram associação entre o 

tratamento radioterapêutico e disfunção sexual, reforçando que 

atenção específica deve ser dada à anamnese sexual e ao exame 

ginecológico durante o acompanhamento destas pacientes15 (B). 



Corrêa CSL, Guerra MR, Leite ICG

FEMINA | Maio/Junho 2013 | vol 41 | nº 3138

Por fim, em relação à avaliação longitudinal da QV, foram 

identificados três estudos. O primeiro, polonês, que avaliou 

prospectivamente a QV de 100 mulheres em estádio inicial 

de câncer cervical (FIGO IA2-IIA). Os instrumentos de ava-

liação foram aplicados no momento da hospitalização para o 

tratamento cirúrgico (T1), três (T2) e seis meses após (T3). 

Foi observada QV global semelhante entre T2 e T3, a qual foi 

significativamente superior em relação a T1. Houve melhora 

nos domínios de “função emocional” e “cognitiva” em T2 e 

T3 em relação à T1. O domínio de “função desempenho” tam-

bém foi melhor em T3, quando comparado a T1 e T2. Diarreia 

foi um sintoma muito mais frequente em T1 e T3. Houve 

deterioração significativa da QV nos domínios sobre “imagem 

corporal”, “neuropatia periférica” e “preocupações sexuais” 

em T2 e T3, em comparação com os valores  pré-tratamento, 

 observando-se, em contrapartida, melhora nos “sintomas de 

menopausa”, “função sexual”, “insônia”, “perda de apetite” 

e “dificuldades financeiras”. A significativa melhora na QV 

global e nas funções “cognitiva” e “emocional”, segundo os 

autores, pode ter resultado da menor frequência de sintomas 

como insônia ou perda de apetite e dificuldades financeiras 

durante o período de tempo avaliado. Os autores concluem que 

o câncer, seu tratamento, bem como os efeitos do tratamento, 

tiveram em conjunto um efeito sobre a QV33 (B), sendo neces-

sário considerar que este estudo foi realizado em um período 

de maior vulnerabilidade para as pacientes, ou seja, até seis 

meses a partir do início do tratamento.

O segundo, um estudo italiano49 (B), dividiu as sobreviventes 

ao câncer do colo do útero em dois grupos: 1) estadiamento 

precoce, tratadas com histerectomia radical e linfadenectomia 

pélvica (n=105) e 2) pacientes com doença localmente avançada, 

submetidas à cirurgia radical e quimiorradioterapia (n=122). A QV 

foi avaliada dentro de 1 semana após o diagnóstico (“baseline”) 

e após 3, 6 e 12 meses do término do tratamento. No grupo 2, 

houve uma avaliação após o término da quimiorradioterapia 

(antes do tratamento cirúrgico). Na linha de base (“baseline”), 

atividade e satisfação sexuais foram significativamente melho-

res no grupo 1. Ao final de 12 meses, houve uma melhora da 

imagem corporal no grupo 1, enquanto o grupo 2 apresentou 

uma súbita deterioração na avaliação após a quimiorradiotera-

pia e, posteriormente, retornou aos valores basais. Ambos os 

grupos apresentaram uma gradual e progressiva melhora no 

escore de QV global ao longo do tempo, embora a pontuação 

dos sintomas de menopausa e de linfedema tenha aumentado 

consideravelmente em relação aos valores basais. A atividade 

sexual e os escores de ansiedade também melhoraram em ambos 

os grupos. O estudo concluiu, então, que linfedema e sintomas 

de menopausa foram as sequelas mais incapacitantes relacionadas 

ao tratamento. Considerando o aspecto multidimensional da 

QV, faz-se necessária a atuação de equipes interdisciplinares 

no cuidado às pacientes submetidas a tratamento para o câncer 

do colo uterino.

Já no terceiro estudo, foram avaliadas prospectivamente 

as preocupações emocionais, sexuais e a QV de mulheres que 

tiveram câncer do colo do útero em estágio inicial (IA–IB2) 

e que foram submetidas à traquelectomia radical (TR) ou à 

histerectomia radical (HR), sem tratamento adjuvante. As ava-

liações foram realizadas em um momento pré-operatório e 3, 6, 

12, 18 e 24 meses após a cirurgia. Cinquenta e duas mulheres, 

com idade entre 18 e 45 anos, compuseram a amostra, sendo 

que 33 foram submetidas à TR e 19 à HR (das quais, 74% 

foram submetidas à salpingooferectomia bilateral). Os esco-

res de humor, angústia, função sexual e QV não diferiram 

significativamente em relação ao tipo de cirurgia. Quanto 

aos sintomas depressivos no pré-operatório, ambos os grupos 

apresentaram pontuações médias sugestivas de depressão; 

já no pós-operatório, as pontuações permaneceram na faixa 

subclínica. Apesar da redução ao longo do tempo, ambos os 

grupos apresentaram níveis clínicos persistentes de angústia 

relacionada ao câncer e seu tratamento. Em relação à QV, houve 

uma melhora nos dois grupos de tratamento, e, considerando 

toda a amostra estudada, a QV melhorou durante o primeiro 

ano, atingindo um platô entre o primeiro e segundo ano. 

Quanto à função sexual, foi verificado que a maior parte da 

amostra apresentava disfunção ao longo dos 2 anos (71% na 

avaliação inicial e 55% após 24 meses), independente do tipo 

de cirurgia. Constataram-se pontos de vulnerabilidade que 

podem fornecer informações úteis para melhorar as discussões 

pré-operatórias ou de suporte pós-operatório imediato, ajudando 

as pacientes a ter expectativas claras relativas ao processo de 

recuperação50 (B).

De forma geral, no tocante à avaliação prospectiva da QV 

de mulheres que tiveram câncer cervical, percebe-se uma 

melhora com o passar do tempo. Esses achados reforçam o 

impacto inicial do diagnóstico da doença e a possível resi-

liência ou “teoria da mudança de resposta”, de acordo com 

a qual as pacientes podem aprender a lidar com os proble-

mas e sintomas que apresentam. Desta forma, mantém QV 

considerada aceitável, adaptando-se às sequelas da doença e 

do tratamento. Portanto, os resultados encontrados nestes 

estudos podem estar relacionados a uma mudança nos valores 

das sobreviventes depois de ter enfrentado uma doença grave, 

já que, desta forma, o que é considerado importante na vida 

pode ter mudado também5,7,51 (B). 
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Considerações finais

Muito embora os avanços no tratamento do câncer do colo do 

útero tenham propiciado um significativo aumento da sobrevida 

em mulheres acometidas pela doença, percebe-se também o 

impacto negativo das intervenções terapêuticas, especialmente 

da radioterapia e suas sequelas na função sexual e na QV de 

sobreviventes ao câncer do colo do útero. Vários fatores também 

têm sido frequentemente associados à QV, como autopercepção 

do estado de saúde; comorbidades; crença religiosa; status de 

emprego; atividade de lazer; tabagismo; estado civil; apoio 

social; relação médico-paciente; limitações funcionais; status 

menopausal; aspectos terapêuticos; tempo após o término do 

tratamento; estágio da doença; imagem corporal; nível socioe-

conômico; etnia/idioma; escolaridade e sobrevida, o que ilustra 

as várias dimensões envolvidas neste contexto. 

Considera-se como importante limitação do presente estudo 

a dificuldade verificada na compilação dos principais resultados 

dos artigos considerados, uma vez que tais artigos apresenta-

vam distintas metodologias e investigaram diferentes variáveis 

associadas à QV, em diferentes momentos após o diagnóstico 

da doença. Neste sentido, cabe ressaltar novamente a natureza 

multidimensional da QV, podendo ser influenciada por diversas 

variáveis ao mesmo tempo, o que pode dificultar as compara-

ções. Apesar disso, acredita-se que esta revisão possa representar 

o “estado da arte” atual da temática abordada, haja vista que 

foram utilizadas duas importantes bases de dados bibliográficos 

(Medline e LILACS) e foi adotada metodologia sistematizada 

de busca e análise dos artigos incluídos. 

Verifica-se, portanto, a importância da avaliação da QV em 

mulheres submetidas ao tratamento para o câncer do colo do 

útero e do conhecimento dos fatores associados, com vistas a 

facilitar a adoção, na prática clínica, de estratégias que possam 

possibilitar um atendimento mais integral, direcionado às 

necessidades das pacientes, por meio de equipe multi e inter-

disciplinar. A QV, portanto, deve ser cada vez mais valorizada, 

em detrimento do aumento do tempo de vida em condição limi-

tada ou incapacitada uma vez que, conforme Fleck et al.35 (D), 

não basta acrescentar “anos à vida”, é necessário ir mais além, 

acrescentando “vida aos anos”.
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