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                                                     RESUMO 

 

Natalia Beatriz Lima Pimentel. O CUSTO DA CURA: REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS 

DO TRATAMENTO RADIOTERAPICO PARA O CÂNCER DO COLO UTERINO. 

Dissertação de Mestrado. Linha de pesquisa: O cuidado no contexto sociocultural. Orientador: 

Prof. Dr. Mauro Leonardo S. Caldeira dos Santos. Programa Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde – PACCS. Universidade Federal Fluminense – UFF, 2021. 

 

INTRODUÇÃO: O câncer do colo uterino é responsável por um alto índice de mortalidade 

feminina em todo o mundo. Apresenta expressiva magnitude social, uma vez que é responsável 

por altos índices de morbimortalidade. Os avanços científicos e terapêuticos ao longo das 

últimas décadas direcionados para os estadiamentos mais avançados, vem contribuindo para 

maiores chances de cura e para o aumento da sobrevida a longo prazo. A grande maioria dos 

diagnósticos são realizados no estágio II da doença, onde a única opção terapêutica possível é 

a radioterapia. OBJETIVO: Compreender as repercussões psicossociais do tratamento 

radioterápico para o câncer do colo uterino. MÉTODO: Estudo de abordagem qualitativa, a 

estratégia metodológica para a obtenção dos dados se deu através da aplicação da entrevista 

aberta em pacientes pós tratamento radioterápico para o câncer do colo uterino. O cenário 

confere com um ambulatório de enfermagem oncoginecológica de um hospital federal 

especializado, da rede pública, localizado no Município do Rio de Janeiro – RJ. Para tratamento 

dos dados optou-se pela análise de conteúdo segundo Bardin e como ferramenta auxiliar a 

utilização do software IRAMUTEQ 7.2. RESULTADOS: Após tratamento dos dados através 

da Classificação Hierárquica Descendente, dividiu-se a amostra em 05 classes diferentes 

conforme afinidade entre as palavras e maior valor semântico. Após interpretação minuciosa 

definiu-se 04 categorias e 01 subcategoria: Categoria I: O construto de papeis sociais: a perda 

da identidade feminina; que revelou a inversão dos papéis sociais condicionados pela sociedade 

e a dificuldade de aceitação da mulher. Categoria II: A sexualidade da mulher em tratamento para 

o câncer do colo uterino:  as repercussões conjugais e o processo de enfrentamento; narrando as 

vivências das mulheres em tratamento e o impacto significativo na relação conjugal oriundo 

das disfunções sexuais. Categoria III: Dificuldades de adaptação a uma nova condição de vida: 

reconstruindo a imagem corporal; narrando os reflexos do uso de dispositivos urinários e das 

complicações gastrovesicourinárias. Categoria IV: Estratégias de enfrentamento: 

ressignificando a vida e reconstruindo valores através da rede de apoio; revelando as estratégias 

de enfrentamento utilizadas pelas participantes a fim de contribuir com a nova situação 



vivenciada e sua subcategoria IV.I: Convivendo com o câncer do colo uterino: O estigma do 

câncer e suas representações sociais: expressando a forma que o estigma da doença afetou as 

entrevistadas em diferentes contextos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As repercussões 

psicossociais do tratamento radioterápico influenciaram negativamente a vida das mulheres 

entrevistadas durante e após o tratamento em vários contextos, a família e a fé foram 

consideradas como principal rede de apoio no processo de enfrentamento da doença e do 

tratamento.  

 

Descritores: Neoplasias do colo do uterino; Câncer do Colo do Útero; Câncer de Colo Uterino; 

Radioterapia; Tratamentos por radiação; Radioterapia localizada; Braquiterapia; Aspectos 

psicossociais; Aspectos afetivos; Aspectos emocionais; Aspectos psicológicos; Impacto 

Psicossocial; Psicooncologia. 

 

                                                  

                                                               ABSTRACT 

 

Natalia Beatriz Lima Pimentel. THE COST OF HEALING: PSYCHOSOCIAL 

REPERCUSSIONS OF RADIOTHERAPY TREATMENT FOR CANCER OF THE Cervix. 

Masters dissertation. Research line: Care in the socio-cultural context. Advisor: Prof. Mauro 

Leonardo S. Caldeira dos Santos. Academic Program in Health Care Sciences - PACS. 

Fluminense Federal University - UFF, 2021. 

 

INTRODUCTION: Cervical cancer is responsible for a high rate of female mortality 

worldwide. It presents an expressive social magnitude, since it is responsible for high rates of 

morbidity and mortality. Scientific and therapeutic advances over the last decades, directed 

towards more advanced staging, have contributed to greater chances of cure and to an increase 

in long-term survival. The vast majority of diagnoses are made in stage II of the disease, where 

the only possible therapeutic option is radiotherapy. OBJECTIVE: To understand the 

psychosocial repercussions of radiotherapy treatment for cervical cancer. METHOD: A 

qualitative study, the methodological strategy for obtaining the data took place through the 

application of an open interview in patients after radiotherapy treatment for cervical cancer. 

The scenario is in line with an oncogynecological nursing outpatient clinic in a specialized 

federal hospital, located in the city of Rio de Janeiro - RJ. For data treatment, content analysis 

was chosen according to Bardin and as an auxiliary tool the use of the IRAMUTEQ 7.2 



software. RESULTS: After treating the data using the Descending Hierarchical Classification, 

the sample was divided into 05 different classes according to the affinity between the words 

and the highest semantic value. After thorough interpretation, 04 categories and 01 subcategory 

were defined: Category I: The construct of social roles: the loss of female identity; which 

revealed the inversion of social roles conditioned by society and the difficulty of accepting 

women. Category II: The sexuality of women undergoing treatment for cervical cancer: the 

marital repercussions and the coping process; narrating the experiences of women undergoing 

treatment and the significant impact on the marital relationship arising from sexual 

dysfunctions. Category III: Difficulties in adapting to a new life condition: reconstructing body 

image; narrating the reflexes of the use of urinary devices and gastrovascular complications. 

Category IV: Coping strategies: resignifying life and rebuilding values through the support 

network; revealing the coping strategies used by the participants in order to contribute to the 

new situation experienced and its subcategory IV.I: Living with cervical cancer: The stigma of 

cancer and its social representations: expressing the way that the stigma of the disease affected 

those interviewed in different contexts. FINAL CONSIDERATIONS: The psychosocial 

repercussions of radiotherapy treatment negatively influenced the lives of the women 

interviewed during and after treatment in various contexts, family and faith were considered as 

the main support network in the process of coping with the disease and treatment. 

 

Keywords: Cervical neoplasms; Cervical Cancer; Cervical Cancer; Radiotherapy; Radiation 

treatments; Localized radiation therapy; Brachytherapy; Psychosocial aspects; Affective 

aspects; Emotional aspects; Psychological aspects; Psychosocial Impact; Psychooncology. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O câncer é considerado o principal problema de saúde pública no mundo e está entre as 

principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade). A incidência e a mortalidade 

vêm aumentando, em parte pelo envelhecimento da população, como também pela mudança na 

distribuição e na prevalência dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença, 

especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. Verifica-se uma transição 

dos principais tipos de câncer observados nos países em desenvolvimento, com um declínio dos 

tipos de câncer associados a infecções e o aumento daqueles associados à melhoria das 

condições socioeconômicas com a incorporação de hábitos e atitudes associados à urbanização 

como o sedentarismo, a alimentação inadequada entre outros (BRAY, 2018). 

Para o Brasil, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para cada ano do 

biênio 2020-2022 é que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos 

de câncer de pele não melanoma). Nas mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma, os 

cânceres de mama, cólon e reto, colo uterino, pulmão e tireoide figurarão entre os principais 

(INCA, 2020).  

Em relação ao câncer do colo uterino, o cenário mundial, aponta aproximadamente 570 

mil casos novos por ano, considerado o quarto tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, 

é também a quarta causa mais frequente de morte por câncer, responsável por 311 mil óbitos 

por ano. No cenário nacional, em 2020, são esperados 16.590 casos novos, com um risco 

estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira localização primária de 

incidência e a quarta de mortalidade por câncer em mulheres no país, sem considerar tumores 

de pele não melanoma (INCA, 2020). Apresenta expressiva magnitude social, uma vez que é 

responsável por altos índices de morbimortalidade, apesar da existência de estratégias de 

controle eficazes que incluem ações de promoção, prevenção e diagnóstico precoce da doença 

(SILVA, 2017).  

Sob essa ótica, as estimativas apontam que apesar da inserção de novas tecnologias 

direcionadas para a detecção precoce da doença, ainda existe lacunas relacionadas ao 

diagnóstico e ao início do tratamento, bem como dificuldades de acessibilidade aos serviços de 

saúde, principalmente nos países menos desenvolvidos. Este cenário contribui para o retardo 

do início do tratamento e, consequentemente, avanço no estágio e gravidade da doença, 

podendo impactar no índice de mortalidade e em repercussões negativas relacionadas ao 

tratamento (INCA, 2017). 
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Entretanto, paralelamente a este cenário, os avanços científicos e terapêuticos ao longo 

das últimas décadas direcionados ao câncer do colo uterino em estadiamentos mais avançados, 

vem contribuindo para maiores chances de cura e para o aumento da sobrevida a longo prazo 

(CORREA, 2017).  

Nesse sentido, cabe ressaltar que a conduta terapêutica estabelecida fundamenta-se no 

diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença, tendo como parâmetro a avaliação da 

localização, tamanho e tipo histológico. Nos estadiamentos inicias a retirada cirúrgica do colo 

e/ou do útero (histerectomia) é o método de escolha, associada ou não a tratamentos 

coadjuvantes, já nos estadiamentos mais avançados a modalidade cirúrgica com abordagem 

curativa não se faz possível devido ao comprometimento de estruturas essências aderidas ao 

tumor como bexiga, intestino e o reto por exemplo (MOREIRA, 2020). 

Diante desse entendimento, segundo a AMERICAN CANCER SOCIETY (2019) a 

maioria dos diagnósticos de carcinoma de colo uterino, realizados em países em 

desenvolvimento, ocorre no estádio II da doença, assim sendo, a radioterapia pélvica exclusiva 

ou em conjunto com a quimioterapia torna-se o tratamento de escolha devido ao estadiamento 

mais avançado da doença.  

Embora os avanços tecnológicos na administração da irradiação ionizante e as técnicas 

de proteção às áreas adjacentes venham se aprimorando essa modalidade de tratamento produz 

efeitos colaterais significativos, ocasionando sequelas ao assoalho pélvico. Segundo Correia 

(2018) as áreas mais atingidas, são ovários, útero, vagina, vulva, pele, intestino, vias urinárias 

e mais raramente ossos e sistema hematológico.  

Ainda nesse contexto, Harris (2019) afirma que ao atingir a pelve feminina a radiação 

pode provocar inflamações nas mucosas do reto e bexiga que podem evoluir para fibroses, 

estenoses e fístulas que atingem além desses órgãos, a luz vaginal, levando a uma série de 

disfunções associadas, e causando com frequência interferências na vida conjugal, laboral e nas 

atividades diárias das mulheres em tratamento. Além disso, a irradiação pélvica, pode levar 

ainda à atrofia dos ovários, induzindo uma menopausa precoce, e a perda da função dos 

linfonodos pélvicos, gerando um desequilíbrio da circulação linfática que pode levar a 

instalação crônica do linfedema nos membros inferiores. 

Ademais, os efeitos adversos quando impõem sequelas funcionais limitantes impactam 

diretamente no bem estar físico e psicossocial dessas mulheres, provocando sentimentos de 

medo, incerteza, vergonha, alterações nos papéis sociais, alterações da imagem corporal e da 

autoestima podendo afetar profundamente a qualidade de vida em vários aspectos (CORREIA, 

2018). 
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Diante do exposto e do modelo atual biomédico que prioriza a racionalidade científica 

em detrimento do humano, pois, sua atenção é voltada para o enfoque da doença e não para o 

doente, onde a cura é a meta desejada, no entanto, nem sempre alcançada, ressaltamos que a 

busca da cura ou de melhores prognósticos acabam por vezes considerando apenas os aspectos 

biológicos da vida do ser humano, relegando a dimensão social, cultural e psicológica ao qual 

o indivíduo encontra-se inserido (CORREIA, 2018). 

Sobreviver a algo é sempre um evento marcante na vida. E no caso do câncer de colo 

uterino não é diferente. Pacientes nessa situação vivem momentos de alivio concomitante com 

o medo da recidiva, e em meio a essa tensão, precisam aprender a lidar com os efeitos adversos 

crônicos subsequentes à radioterapia (VIDAL, 2008).  

Nesse sentido, o termo psicossocial, emerge como uma constelação de necessidades 

sociais, emocionais e de saúde mental e o cuidado oferecido para atendê-las. Um conceito mais 

amplo e relacionado ao de qualidade de vida, na perspectiva da pessoa, que inclui a sua 

experiência em casa e não apenas o cuidado médico (PAIVA, 2013).  

 Frente a essas reflexões, ressalte-se a importância de um olhar diferenciado dos 

profissionais de saúde no atendimento a essas mulheres com uma abordagem mais ampla 

pautada nas possíveis repercussões psicossociais inerentes ao tratamento radioterápico para o 

câncer do colo uterino, tendo em vista a estabelecer uma assistência de qualidade com enfoque 

na humanização e na integralidade da assistência.  

 

1.1 Questão norteadora  

Para a delimitação do problema de estudo, questiona-se: Quais foram as repercussões 

psicossociais do tratamento radioterápico para o câncer do colo uterino? 

 

1.2 Objeto de estudo 

À luz desse questionamento temos como objeto de estudo as repercussões psicossociais do 

tratamento radioterápico para o câncer do colo uterino. 

 

1.3 Objetivo  

Para responder a essa questão de pesquisa delineou-se o seguinte objetivo:  

- Compreender as repercussões psicossociais do tratamento radioterápico para o câncer do colo 

uterino. 
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1.4 Justificativa e relevância 

A motivação em estudar as repercussões psicossociais inerentes ao tratamento 

radioterápico para o câncer do colo uterino na vida das mulheres emergiu da minha atuação 

profissional como membro da equipe de enfermagem do Instituto Nacional do Câncer, unidade 

II (INCAII), atuando na assistência à beira leito nos setores de internação e Unidade de Terapia 

Intensiva e das experiências compartilhadas como membro do Grupo Interdisciplinar de Ensino 

& Pesquisa em Oncologia (GIEPO) da Universidade Federal Fluminense/UFF. 

No cenário ao qual atuo é possível perceber que o desenvolvimento contínuo de 

tecnologias e políticas voltadas para novas modalidades preventivas, de diagnóstico precoce, 

cirúrgicas e medicamentosas possibilitam cada vez mais a cura e o aumento da sobrevida da 

clientela acometida pelo câncer do colo de uterino. 

Entretanto, o aumento da sobrevida principalmente nos casos mais avançados da doença 

gera condições clínicas desfavoráveis a qualidade de vida oriundos do processo de tratamento 

estabelecido. O tratamento do câncer de colo de útero independente da terapêutica estabelecida, 

cirúrgica, medicamentosa através da quimioterapia, radioterápica ou em conjunto traz diversas 

repercussões no cotidiano da mulher durante e após o tratamento. 

O êxito do procedimento, em busca da cura ou de melhores prognósticos em sua grande 

maioria vem sendo centrado no modelo biomédico, traduzidos na separação do indivíduo em 

órgãos independentes, nas técnicas, nos custos, na produtividade e nos lucros hospitalares, 

relegando o indivíduo como pessoa e o contexto psicossocial ao qual encontra-se inserido, o 

problema aponta para a implementação de uma postura mais abrangente que direcione um olhar 

mais atento as necessidades sociais, culturais e espirituais representadas por inquietações, 

valores e representações dessas mulheres durante o tratamento. 

            Buscando justificar a relevância do presente estudo, foi realizado uma busca na 

literatura com o objetivo de identificar o que tem sido produzido acerca da temática: 

repercussões psicossociais do tratamento radioterápico para o câncer do colo do uterino. Para 

alcançar esse objetivo foi realizado um estudo bibliográfico, do tipo revisão integrativa da 

literatura, nos meses de julho e agosto de 2019, publicada em 10 de dezembro de 2020 acessada 

através do DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9052.  

A saber, após a análise dos estudos encontrados na citada revisão integrativa emergiram 

três categorias: Qualidade de vida pós-radioterapia para o câncer de colo uterino; Disfunção 

sexual relacionada a radioterapia pélvica feminina e O Impacto do linfedema de membros 

inferiores no cotidiano da mulher.  

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9052


19 
 

O estudo concluiu que a qualidade de vida foi a categoria mais afetada negativamente 

nos aspectos físicos e emocionais, na qual a disfunção sexual e o linfedema parecem estar 

atrelados, com consequências sociais e familiares/conjugais após o tratamento.  

Constatou também que as características sociodemográficas e socioculturais do 

universo ao qual a mulher encontra-se inserida exerce uma forte influência no enfrentamento 

da doença e nas repercussões psicossociais oriundas do tratamento.   

Além disso, revelou o déficit de estudos relacionados a temática e a fragilidade das 

evidências encontradas, salientando uma lacuna da literatura atual, e ainda, que a abordagem 

metodológica utilizada nos artigos analisados não representa uma totalidade deste impacto na 

vida e nas atividades diárias das mulheres pós tratamento. A carência de estudos com uma 

abordagem qualitativa sobre essa temática deixa como sugestão para que novas pesquisas sejam 

realizadas, buscando uma melhor compreensão e inserção dos cuidados humanísticos e 

integralistas no tratamento e reinserção social dessas mulheres.  

 

1.5 Contribuições do estudo 

A partir do estudo em tela, espera-se contribuir para um conhecimento mais abrangente 

sobre a população referida e que os resultados finais dessa pesquisa, no futuro, através da 

compreensão dos aspectos psicossociais relacionados aos efeitos do tratamento para esse tipo 

de câncer beneficiem outras pacientes.  

Visa contribuir também para o estímulo a pesquisa de enfermeiros assistenciais, 

compreendo a prática assistencial como uma inesgotável fonte para novas investigações, pois, 

é dela que surgem as inquietações que perpassam o cuidar, objeto de nossa profissão. Entendo 

que é com a produção de novos conhecimentos que temos a possibilidade de vislumbrar novos 

caminhos e, com eles, uma melhor compreensão e, até mesmo, respostas para as inquietações 

surgidas em nossa prática diária de assistir ao outro. 

Espera-se que esta pesquisa possa suscitar a reflexão sobre a importância da temática, 

estimulando a comunidade acadêmica no desenvolvimento de pesquisas e na produção e 

publicação de trabalhos científicos, que apliquem e aprofundem as bases teórico-metodológicas 

de abordagem compreensiva, no âmbito da saúde da mulher e na oncologia, com especial ênfase 

no processo global de saúde-doença, a fim de subsidiar a elaboração de estratégias que auxiliem 

uma melhor compreensão deste processo, direcionando o cuidado, aumentando a qualidade de 

vida e auxiliando na reorganização da vida profissional, social e familiar dessas mulheres. 

Ainda no âmbito acadêmico, este estudo pretende despertar a reflexibilidade, 

aproximação e familiaridade dos membros do GIEPO com o assunto trabalhado, para que 
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tenham a oportunidade de relacionar o conhecimento adquirido na Universidade com vivências 

da prática do exercício da profissão e aproximação com a pesquisa, além da difusão do 

conhecimento através dos integrantes do grupo. 

Ainda em relação a abordagem, os resultados apontados na revisão de literatura, 

reforçam a carência de estudos com uma abordagem qualitativa sobre a temática em questão e 

deixa como sugestão que novas pesquisas sejam realizadas, salientando uma lacuna da literatura 

atual, que represente na sua totalidade o impacto na vida e nas atividades diárias das mulheres 

pós tratamento. Ressalta-se que a pesquisa qualitativa na área de saúde oferece ao pesquisador 

a possibilidade de captar a maneira pela qual os sujeitos da investigação pensam e reagem frente 

a situações, possibilitando que as pessoas envolvidas nesse contexto se manifestem a partir de 

sentimentos, valores, crenças e atitudes, possibilitando planejar ações que valorizem o ser que 

está incluído, ou, por detrás da pesquisa, pois se consegue, pelos dados coletados, conhecer 

experiência vivida de forma única e singular por cada sujeito incluído no objeto de estudo. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

2.1 Uma breve abordagem histórica do câncer do colo uterino: do desequilíbrio de fluídos 

à uma Política Nacional de Saúde Pública. 

A origem do câncer é paralela a origem do homem, e está fortemente relacionada com 

seus hábitos de vida, culturas e exposição aos fatores ambientais. Desde a antiguidade são 

encontradas evidências de câncer no homem (BARRETO, 2005). 

Em 1700 a 610 a.C. na Antiga Mesopotâmia, atual Iraque, foram descobertos relatos e 

fragmentos de esqueletos humanos com indícios sugestivos de câncer. Existem também 

documentos na Índia, de 600 a.C. que descrevem lesões na cavidade bucal também sugestivas, 

justificadas através dos estudos arqueológicos que aquela população se alimentava de sementes 

que eram cancerígenas. Escritos antigos dos gregos e romanos relatam muitas vezes a palavra 

“tumor”, o que poderia ser caracterizado também por qualquer alteração de tamanho das 

estruturas do corpo (ARRAIS,2010). 

A palavra câncer foi usada pela primeira vez por Hipócrates “o pai da Medicina” como 

é conhecido, viveu entre os anos 460 e 370 a.C, que em grego, quer dizer caranguejo, utilizou 

o termo para descrever o aspecto do tumor, suas projeções e seus vasos sanguíneos semelhantes 

as patas do crustáceo. Alguns séculos depois, entre 130 e 200 d.C., viveu Galeno, um médico 

grego, considerado autoridade na área por pelo menos mil anos, foi referência no tratamento do 

câncer, determinou que a doença era incurável, uma vez diagnosticada havia pouco a fazer 

(ARRAIS,2010). 

A doença é conhecida desde longa data, egípcios, persas e indianos já se referiam a 

tumores malignos, mas foram os estudos da escola hipocrática grega, datados do século IV a. 

C., que a definiram melhor, caracterizando-a como um tumor duro que, muitas vezes, reaparecia 

depois de extirpado, ou que se alastrava para diversas partes do corpo levando à morte. Então 

denominado de carcicoma ou cirro, o câncer era visto pelos hipocráticos como um desequilíbrio 

dos fluidos que compunham o organismo (TEIXEIRA, 2007). 

Pensar a doença como desequilíbrio de fluidos representava pensá-la como um problema 

orgânico mais geral, em que os tumores eram apenas as manifestações visíveis. Tal concepção 

desaconselhava intervenções cirúrgicas ou medicamentosas, postulando que as terapêuticas 

voltadas para a obtenção do equilíbrio corpóreo – como as sangrias – eram mais adequadas ao 

restabelecimento completo do doente (CARVALHO, 2006). 
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Somente no século XVIII, o câncer passou a ser visto como uma doença de caráter local. 

Para essa mudança mostrou-se fundamental o desenvolvimento da anatomia patológica e dos 

conhecimentos sobre as células. No século XIX, o desenvolvimento da teoria celular, a partir 

dos trabalhos de Virchow (1821-1902), finalmente possibilitou a vinculação da doença às 

células e seu processo de divisão (BARRETO, 2005). 

Apesar do grande avanço do conhecimento sobre a doença, as possibilidades de 

tratamento eficazes permaneciam inexistentes, restando aos acometidos a internação em asilos 

para desenganados, nos quais em meio ao sofrimento, esperavam o momento da morte. Somente 

em meados do século XIX, surgiram avanços nas cirurgias, quando a utilização do éter e do 

clorofórmio como anestésicos possibilitaram a execução de cirurgias mais invasivas. As 

primeiras cirurgias de cânceres do reto e histerectomias datam da década de 1840, pareciam dar 

uma nova esperança em relação ao câncer (CARVALHO, 2006). 

           Mesmo após a ampliação das possibilidades de intervenção contra o câncer, abertas pelo 

desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, as grandes transformações no tratamento vieram da 

aproximação da medicina com outros campos de investigação, como a física e a química. Esse 

conjunto de inovações no tratamento do câncer ampliou sobremaneira o interesse pela doença, 

que passou a ser objeto de diversos estudos, muitos deles voltados para a análise de sua 

incidência (CARVALHO, 2006). 

No início do século XX a radioterapia começou a ser utilizada após a cirurgia para 

controlar pequenos crescimentos tumorais que não tivessem sido removidos cirurgicamente, e 

finalmente a quimioterapia foi acrescentada para destruir as poucas células cancerosas 

remanescentes (BARRETO,2005). 

Em meados do século XX James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura 

química exata do Ácido Desoxirribonucleico (DNA), e identificaram que era o dano no DNA 

por agentes químicos, físicos e biológicos que frequentemente levavam ao desenvolvimento do 

câncer, através de mutações genéticas por exposição prolongada a esses agentes (WATSON, 

2015).  

Mesmo após a descoberta da relação do desenvolvimento do câncer com a exposição 

prolongada aos fatores de risco, o câncer ainda era visto como uma doença que afetava 

principalmente as mulheres, em função da maior percepção dos cânceres femininos, como o de 

mama e colo do útero. As lesões causadas pelo câncer de mama eram mais fáceis de identificar 

do que as provocadas por outros tipos de cânceres, enquanto o câncer de colo de útero era 

reconhecido através dos seus sintomas nos estágios mais avançados: fortes dores no útero, 

sangramento e odor (TEIXEIRA, 2017). 
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          Por muito tempo, os cânceres ginecológicos principalmente o câncer de colo de útero foi 

associado a imoralidade e a excessos sexuais. Alguns médicos acreditavam que as mulheres 

mais pobres, que viviam nas cidades, eram mais afetadas do que aquelas que viviam no campo, 

em razão da liberdade de costumes. Também se pensava que mulheres com baixos níveis de 

higiene pessoal eram mais propensas a desenvolver a doença (INCA,2017). 

A medicina ainda não tinha ferramentas para identificar a doença, tampouco para sua 

prevenção ou cura. As mulheres diagnosticadas tinham como única alternativa a cirurgia de 

retirada do útero, em condições de risco elevadas (INCA,2017). 

 Na década de 1920, o médico alemão Hans Hinselmann criou um instrumento para 

visualizar o útero chamado colposcópio, que permitia ver pequenas lesões no colo do útero. 

Somente em 1941, o médico grego George Papanicolau observou que um exame minucioso das 

células retiradas do colo do útero podia revelar a presença de lesões potencialmente cancerosas, 

em mulheres ainda assintomáticas. No Brasil a técnica começou a ser utilizada na mesma 

década, mais recebeu sua maior difusão em 1950 e 1960, com as primeiras iniciativas de 

prevenção em nível populacional (TEIXEIRA, 2017). 

Até os anos de 1950, acreditava-se que o câncer de colo de útero era incurável, com a 

realização dos exames preventivos e a possibilidade de cura, a doença ganhou maior atenção, 

levando a criação de programas de controle de câncer. A fundação das Pioneiras Sociais criada 

também na mesma década, elaborou ações inovadoras na prevenção do câncer de colo de útero, 

como a implantação das unidades móveis que ofereciam exames preventivos na cidade e no 

campo e a criação do Centro Luiza Gomes de Lemos, para desenvolvimento de pesquisas sobre 

a doença (TEIXEIRA, 2012). 

No final dos anos 1980, os movimentos sociais pela saúde das mulheres foram 

fortalecidos, foi repensada a saúde da mulher enquanto questão de saúde pública, para que 

fossem atendidas além da tradicional atenção ao ciclo gravídico-puerperal, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) começou a ser criado, favorecendo a expansão dessas ações. No início da década 

de 1990, os técnicos do INCA buscaram estabelecer um programa de rastreamento do câncer 

do colo do útero com efetividade nacional. Em 1995, em consequência da ampliação das 

demandas do movimento feminista, reforçadas pela participação do Brasil na VI Conferência 

Internacional da Mulher, o Ministério da Saúde (MS) solicitou ao INCA a organização de um 

projeto de rastreamento de câncer cervical. Para responder a essa demanda, o Instituto criou um 

projeto-piloto em cinco capitais do País. Em 1998, apoiado nessa experiência, o MS lançou o 

Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero (PNCCU), então denominado Viva 

Mulher. O Programa elaborou campanhas para a realização de exames preventivos, capacitou 
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profissionais de saúde, e elaborou materiais educativos. A partir de 2002, as ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero foram incorporadas à assistência no SUS 

(INCA, 2017). 

O PNCCU tem como proposta a prevenção do câncer de colo de útero, assim como o 

diagnóstico precoce e o tratamento, além de medidas como sensibilização e mobilização da 

população feminina; investimento tecnológico e em recursos humanos, organização da rede, 

disponibilidade dos tratamentos e melhoria dos sistemas de informação (BRASIL,2010). 

Outro marco importante que contribuiu para redução das taxas de mortalidade por 

câncer de colo de útero foi a descoberta na década de 70 pelo infectologista alemão Harold Zur 

Hausen da associação das verrugas e condilomas ao HPV (Papiloma Vírus Humano). Em 1980 

foi a vez de Meisels, um cientista canadense, notificar uma possível associação entre o vírus e 

a ocorrência do câncer de colo de útero (NAKAGAWA, 2010). 

Assim, entre os anos 70 e 80 surgiram as primeiras evidências da provável associação 

entre o HPV e o câncer do colo uterino, no final dos anos 90, descrevia-se a presença viral em 

aproximadamente 100% dos casos de câncer cervical; a partir daí, passou-se a afirmar que não 

existe câncer do colo uterino sem o HPV, considerado fator essencial. Porém é necessário 

esclarecer que a presença do vírus no trato genital não significa obrigatoriamente que a mulher 

desenvolverá tal neoplasia (NICOLAU, 2003). 

O conhecimento adquirido na última década do século XX possibilitou o que é hoje a 

base para elaboração de políticas públicas voltadas para prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamentos mais específicos e eficazes que só foram possíveis graças as pesquisas 

desenvolvidas ao longo dos séculos (NETO; TEIXEIRA, 2017). 

O entendimento da história natural do câncer de colo de útero foi relevante para 

contribuir para a qualidade do tratamento dessas lesões que sofreram diversas modificações em 

suas terminologias ao longo da história, até os dias atuais. É importante salientar que a evolução 

do câncer do colo do útero incluiu várias fases que foram descritas por diversos estudiosos, 

desde a clássica categorização das alterações cervicais definidas por George Papanicolaou até 

a atual Nomenclatura Brasileira (FIGUEIREDO, 2004; TEIXEIRA, 2017) 

 

2.2 Aspectos epidemiológicos do câncer do colo uterino: influências socioculturais e 

sociodemográficas  

 

            A epidemiologia do câncer é uma ciência com uma longa história, estando relacionada 

com a descoberta de várias causas do câncer antes mesmo que técnicas de produção da doença 



25 
 

em laboratório se tornassem possíveis. Em especial nas últimas décadas, tem sido cada vez 

maior a contribuição da epidemiologia no desenvolvimento das atividades das doenças 

crônicas, em especial o câncer (FIGUEIREDO, 2004). 

Através das estatísticas epidemiológicas é possível analisar que apesar dos grandes 

avanços significativos na área de cancerologia, em particular, no que se refere à biologia 

molecular, que causaram grande impacto e vieram a se refletir na prevenção, no diagnóstico e 

na terapêutica, o câncer continua sendo um problema de saúde pública (SILVEIRA, 2005). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde o câncer é a segunda principal causa de morte 

no mundo, a mais recente estimativa mundial, ano 2020, aponta que ocorreram no mundo 9,6 

milhões de óbitos (9,5 milhões excluindo os cânceres de pele não melanoma) e 18 milhões de 

casos novos de câncer (17 milhões sem contar os casos de câncer de pele não melanoma) e esse 

número deve subir para mais de 21 milhões de pessoas em 2030 (INCA,2020). 

Os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram pulmão (1,8 milhão), mama (1,7 

milhão), intestino (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Em relação ao gênero, a estimativa 

mostra um discreto predomínio do sexo masculino tanto na incidência (53%) quanto na 

mortalidade (57%). Nos homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), próstata (15,0%), 

intestino (10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em mulheres, as maiores frequências 

foram encontradas na mama (29,7%), intestino (9,2%), colo do útero (7,4%), pulmão (5,6%) e 

tireoide (5,4%). (INCA, 2020). 

Nos países com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), as taxas de 

incidência foram de duas a três vezes maiores que as dos países de médio ou baixo IDH. De 

modo geral, as maiores taxas de incidência global foram observadas nos países desenvolvidos 

(América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia). Taxas 

intermediárias são vistas na América do Sul e Central, no Leste Europeu e em grande parte do 

Sudeste Asiático (incluindo a China). As menores taxas são vistas em grande parte da África e 

no Sul e Oeste da Ásia (incluindo a Índia). Enquanto, nos países desenvolvidos, predominam 

os tipos de câncer associados à urbanização e ao desenvolvimento (pulmão, próstata, mama 

feminina, cólon e reto), nos países de baixo e médio desenvolvimento, ainda é alta a ocorrência 

de tipos de câncer associados a infecções (colo do útero, estômago, esôfago, fígado) (INCA, 

2020). 

Para o Brasil a estimativa nacional para o biênio 2020-2022, aponta para a ocorrência 

de 625 mil casos novos de câncer para cada ano. A explicação para este crescimento está na 

maior exposição dos indivíduos a fatores de risco cancerígenos. A redefinição dos padrões de 

vida a partir da uniformização das condições de trabalho, nutrição e consumo desencadeada 
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pelo processo global de industrialização, tem reflexos importantes no perfil epidemiológico das 

populações. As alterações demográficas, com redução das taxas de mortalidade e natalidade, 

indicam o prolongamento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional, levando ao 

aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas, especialmente as cardiovasculares e 

o câncer (INCA, 2020). 

Entre os cânceres que acometem os órgãos genitais femininos, o mais incidente é o 

câncer do colo do útero, para o Brasil, estimam-se 16.590 casos novos para o biênio 2020-2022, 

com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres, ocupando a terceira posição 

de incidência primária e a quarta posição de mortalidade (INCA, 2020). 

Na análise regional, sem considerar o câncer de pele não melanoma, o câncer do colo 

do útero é o segundo mais incidente nas Regiões Norte (21,20/100 mil), Nordeste (17,62/100 

mil) e Centro-Oeste (15,92/100 mil). Já na Região Sul (17,48/100 mil), ocupa a quarta posição 

e, na Região Sudeste (12,01/100 mil), a quinta posição (INCA, 2020). 

Os demais cânceres genitais femininos apresentam incidências relativamente baixas. O 

câncer de corpo do útero tem um risco estimado de 6,22 casos a cada 100 mil mulheres, 

ocupando a sétima posição, o câncer de ovário tem um risco estimado de 5,79 considerado o 

oitavo mais incidente, seguido dos cânceres de vagina e vulva que representam 1,2 das 

neoplasias femininas (INCA, 2020). 

Quanto à mortalidade, é também na região Norte que se evidenciam as maiores taxas do 

país, sendo a única com nítida tendência temporal de crescimento. Em 2018, a taxa padronizada 

pela população mundial foi de 12,17 mortes por 100.000 mulheres, representando a primeira 

causa de óbito por câncer feminino nesta região. Nas regiões Nordeste com taxa de mortalidade 

de 6,30/100 mil, foi a terceira causa e Centro-Oeste, a quarta causa, com taxa de 6,43/100 mil. 

As regiões Sul e Sudeste tiveram as menores taxas (5,07/100 mil e 3,71/100 mil) representando 

a quinta e sexta posições, respectivamente, entre os óbitos por câncer em mulheres (INCA, 

2020). 

Em relação a faixa etária, o câncer do colo do útero é raro em mulheres até 30 anos e o 

pico de sua incidência se dá na faixa etária de 45 a 50 anos. A mortalidade aumenta 

progressivamente a partir da quarta década de vida, com expressivas diferenças regionais 

(INCA, 2020). 

Diante do exposto, podemos afirmar que as diferenças socioeconômicas permanecem 

bastante evidentes nas curvas de incidência e mortalidade, representando um grande impacto 

para os grupos de menor influência. O grau de escolaridade e o nível de renda, principais 

indicadores da condição socioeconômica, se constituem em importantes balizadores da 
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ocorrência do câncer de útero. À medida que o nível de renda se torna ascendente ou o nível 

educacional melhora, a incidência declina quase que na mesma proporção (FIGUEIREDO, 

2004). 

A estatística mundial reforça o cenário da influência socioeconômica nesses índices. As 

taxas de incidência estimada e de mortalidade para o câncer de colo de útero no Brasil 

apresentam valores intermediários em relação aos países em desenvolvimento, porém são 

elevadas quando comparadas às de países desenvolvidos com programas de detecção precoce 

bem estruturados. Países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália apresentam as 

menores taxas, enquanto países da América Latina e, sobretudo, de regiões mais pobres da 

África, apresentam valores bastante elevados, cerca de 85% dos casos de câncer do colo do 

útero ocorrem nos países menos desenvolvidos e a mortalidade por este câncer varia em até 18 

vezes entre as diferentes regiões do mundo, com taxas de menos de 2 por 100.000 mulheres, na 

Ásia Ocidental e de 27,6 na África oriental (INCA, 2020). 

As políticas públicas voltadas para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do 

câncer de colo de útero diminuíram consideravelmente as taxas de mortalidade no país, porém 

ainda há muitos desafios para que essas políticas se estendam as áreas mais pobres e com menor 

acesso a serviços de saúde, e a garantia da qualidade dos exames diagnósticos e tratamento 

nessas áreas, proporcionando diagnosticar e tratar as lesões precursoras oriundas da infecção 

persistente pelo HPV, antes do surgimento do câncer (INCA, 2017). 

A infecção pelo HPV é muito comum. O uso de preservativo (camisinha) diminui a 

possibilidade de transmissão na relação sexual (apesar de não evitar totalmente). Por isso, sua 

utilização é recomendada em qualquer tipo de relação sexual, mesmo naquela entre casais 

estáveis. Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo 

de suas vidas. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, 

sendo que 32% estão infectadas pelos subtipos 16, 18 ou ambos. Comparando-se esse dado com 

a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo do útero, conclui-se 

que o câncer é um desfecho raro, mesmo na presença da infecção pelo HPV. Ou seja, a infecção 

pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente, para o desenvolvimento do câncer cervical 

uterino (BRUNI, 2019). 

Além de aspectos relacionados à própria infecção pelo HPV (subtipo e carga viral, 

infecção única ou múltipla), outros cofatores ligados à imunidade, à genética e ao 

comportamento sexual parecem influenciar os mecanismos ainda incertos que determinam a 

regressão ou a persistência da infecção e também a progressão para lesões precursoras ou 

câncer. Desta forma, o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros 
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sexuais, a multiparidade e o uso de contraceptivos orais são considerados cofatores de risco 

para o desenvolvimento de câncer do colo do útero. A idade também interfere nesse processo, 

sendo que a maioria das infecções por HPV em mulheres com menos de 30 anos regride 

espontaneamente, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais frequente (BRUNI, 

2019). 

A maioria dos cofatores de risco definidos se aplica apenas para os cânceres do tipo 

epidermóide, apesar do aumento significativo na incidência do adenocarcinoma do colo do 

útero, ainda é restrito o conhecimento acerca de seus cofatores condicionantes (INCA, 2014). 

           As evidências apresentadas confirmam que o câncer de colo de útero é passível de 

prevenção primária e altamente apropriado para a aplicação de programas de prevenção 

secundária, se constituindo de maior custo benefício comprovado. O aumento do nível 

educacional, a melhoria das condições socioeconômicas e a identificação de grupos de risco, 

tem a propriedade de possibilitar uma significativa redução na morbidade e na mortalidade por 

esse tipo de câncer, os esforços permanentes na elaboração de políticas públicas voltadas para 

prevenção e detecção precoce são extremamente necessárias (FIGUEIREDO, 2004). 

 

2.3 Entendendo o câncer do colo de uterino 

 

O processo de formação de um câncer tem início quando células anormais deixam de 

seguir o processo natural de se dividir, amadurecer e morrer e sofrem uma mutação que provoca 

algum dano no mecanismo celular que controla suas funções. Esse dano, faz com que a célula 

se divida descontroladamente e gere novas células anormais. Se os mecanismos de reparo e 

imunológico falham, mais células anormais são produzidas, com novos danos e com a 

possibilidade de aparecimento de células cancerosas. Essas, por sua vez, se dividem muito mais 

rapidamente e de forma desorganizada, levando à formação de uma massa ou tecido 

denominado tumor maligno ou câncer. Todo esse processo pode levar muitos anos e apresentar 

vários estádios, que é o termo usado para descrever a extensão ou gravidade do câncer (SILVA, 

2004).  

O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, gerando um comprometimento no tecido subjacente podendo invadir 

estruturas e órgãos contíguos ou à distância. Esse tipo de neoplasia está diretamente associado 

à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV, a maioria dos casos apresenta 

evolução lenta, havendo fases pré-clínicas e/ou precursoras evidenciadas por lesões 

https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/hpv
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intraepiteliais que são tanto detectáveis quanto curáveis, com potencial de cura de 

aproximadamente 100%. (INCA, 2014). 

Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero, dependendo da 

origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete 

o epitélio escamoso localizado na ectocérvice (representa cerca de 90% dos casos), e o 

adenocarcinoma localizado na endocérvice, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular 

(cerca de 10% dos casos). 

 

2.3.1 Papiloma Vírus: das lesões intraepiteliais cervicais ao carcinoma invasor 

 

O HPV é um vírus, transmitido por via sexual, considerado fator essencial para o 

desenvolvimento do carcinoma escamoso cervical. Atualmente são conhecidos mais de 200 

tipos de HPV, classificados em de baixo risco de câncer e/ou não oncogênicos e de alto risco 

de câncer e/ou oncogênicos. Somente os de alto risco estão relacionados ao desenvolvimento 

de tumores malignos. Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos, apresentando 

maior risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes e estar associados a lesões 

precursoras. Dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% 

dos casos de câncer do colo do útero. Já os tipos 6 e 11, encontrados em 90% dos condilomas 

genitais e papilomas laríngeos, considerados não oncogênicos (INCA, 2017). 

Na maioria das vezes a infecção cervical pelo HPV é transitória e regride 

espontaneamente, entre seis meses a dois anos após a exposição. No pequeno número de casos 

nos quais a infecção persiste e, especialmente, é causada por um subtipo viral oncogênico, pode 

ocorrer o desenvolvimento de lesões precursoras, cuja identificação e tratamento adequado 

possibilita a prevenção da progressão para o câncer cervical invasivo (MEDEIROS, 2005). 

As lesões precursoras do câncer do colo do útero são denominadas Lesões Intra-epitelias 

Cervicais (NIC), entendidas como alterações cervicais pré-malignas, que constituem uma série 

de modificações no epitélio original e, quando não tratadas, podem evoluir para o câncer 

cervical. Podem se apresentar de diversas formas de acordo com o tipo de vírus que acomete as 

células: lesões anatômicas como condiloma acuminado, consideradas não oncogênicas; lesões 

subclínicas como algumas alterações colposcópicas do epitélio; lesões citológicas ou lesões 

nucleares consideradas oncogênicas (DIAS, MORAES, PINTO,2000). 

Um importante aspecto a considerar no aparecimento e tratamento das (NICs) é que as 

mesmas podem regredir espontaneamente, persistirem ou evoluírem sequencialmente para 

lesões invasivas. Quanto maior o grau da lesão maior a probabilidade de haver progressão para 

https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/quais-sao-os-tipos-hpv-que-podem-causar-cancer
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câncer de colo de útero. Lesões de baixo grau (NIC I) regridem espontaneamente em 60% dos 

casos, persistem em 30% e evoluem em 1%, sendo consideradas como expressão transitória por 

HPV. Já as lesões de alto grau tendem a persistir e progredir com mais frequência, as (NICII) 

apresentam regressão em 40% dos casos, persistem em 40% e progridem em 5%. Para (NICIII) 

as taxas de persistência aumentam, sendo vistas regressão em 33% e progressão para 12% dos 

casos (FIGUEIREDO, 2004). Segundo Dias (2000) o tempo de progressão das lesões 

precursoras para o câncer in situ é estimado entre 10 a 15 anos, e o tempo do carcinoma in situ 

para o invasor é de 5 a 12 anos.  

Diante do exposto ressaltamos que a conduta terapêutica é fundamentada no 

diagnóstico, estadiamento e prognóstico da doença. A partir do diagnóstico, realizado por meio 

de biópsia, o tratamento é indicado tendo como parâmetro a avaliação da localização, tamanho 

e tipo histológico do tumor (FRIGATO,2003). 

 

2.3.2 Diagnóstico 

 

Em estádios iniciais o câncer de colo uterino é assintomático, podendo apresentar sinais 

e sintomas inespecíficos como leucorréia, desconforto ou sangramento após a relação sexual. 

Em estádios mais avançados aparecem sinais e sintomas relacionados à compreensão de 

estruturas vizinhas ao tumor, como dor pélvica (decorrente da compressão de plexos nervosos 

da pelve), distúrbios urinários (disúria, incontinência e fístulas vesico-vaginal), alterações 

intestinais e edemas de membros inferiores decorrentes da compressão dos vasos linfáticos 

ilíacos. Não é infrequente ter como apresentação inicial compressão de ureter, causando 

uretero-hidronefrose, sendo necessário a instalação de dispositivos urinários, antes mesmo de 

qualquer outra intervenção, além de insuficiência pós-renal e uremia (principal causa de óbito). 

O diagnóstico das lesões iniciais ou pré-invasivas é realizado pelo citológico cervical ou 

Papanicolau, na suspeita de alterações clínicas a colposcopia deve ser indicada. Em casos de 

lesões macroscópicas a biópsia incisional deve ser realizada. O diagnóstico definitivo é obtido 

pelo exame anátomo patológico (SILVEIRA, 2005). 

 

2.3.3 Estadiamento 

 

Independente da fase em que o câncer é detectado, há necessidade de se classificar cada 

caso de acordo com a extensão do tumor. O método utilizado para essa classificação é chamado 
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de estadiamento e sua importância está na constatação de que a evolução da doença é diferente 

quando ela está restrita ao órgão de origem ou quando se estende a outros órgãos (INCA, 2018). 

Para as lesões percursoras o sistema adotado é o Bethesda, criado em 1988 que sugeriu 

uma subdivisão em duas categorias: baixo e alto grau. A grande preocupação da época estava 

centrada no HPV como agente carcinogênico e incluíram como Lesão de Baixo Grau, além do 

NIC 1, lesões tipicamente a vírus, como os condilomas, além das lesões planas não oncogênicas, 

já as Lesões de Alto Grau englobaria NIC2 e NIC3, sempre relacionadas a HPV de alto 

potencial oncogênico (SHIOZAWA, 2005). 

Já a partir do estadiamento Ca in situ o sistema de estadiamento mais utilizado é o 

preconizado pela União Internacional Contra o Câncer, denominado Sistema (TNM) de 

Classificação dos Tumores Malignos. Esse sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, 

levando em conta as características do tumor primário (T), as características dos linfonodos das 

cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza (N) e a presença ou a 

ausência de metástases a distância (M). Esses parâmetros recebem graduações, geralmente de 

T0 a T4; de N0 a N3; e de M0 a M1, respectivamente (INCA, 2018). 

A extensão da doença associado ao conhecimento de fatores prognósticos determinarão 

a indicação terapêutica neo-adjuvante, concomitante ou adjuvante adequada e permite também 

conhecer a expectativa objetiva da resposta terapêutica a longo prazo, identificando índices de 

cura, sobrevida livre de doença, sobrevida com doença e sobrevida global das pacientes. 

(SILVEIRA, 2005).  

 

Quadro 1- Classificação de lesões pré-invasivas – Neoplasia Intra-Epitelial Cervical (NIC) 

NIC 1 Displasia leve ou lesão de baixo grau  

NIC II Displasia moderada ou lesão de alto grau 

NIC III Displasia acentuada ou lesão de alto grau 

Cis Carcinoma in situ 
Fonte: INCA (2004) 

 

Quadro 2 – Classificação clínica do tumor primário do colo do útero segundo UICC (União Internacional 

Contra o Câncer) e FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) 

T – Tumor primário 

TNM FIGO  

Tx  O tumor não pode ser avaliado 

T0  Não há evidência de tumor primário 

Tis 0 Ca in situ(carcinoma pré-invasivo) 

T1 I Carcinoma limitado ao útero 

T1A IA Carcinoma microinvasivo (microscópio) 
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T1A1 IA1 Invasão estromal até 3 mm de vertical e 7 mm horizontal 

T1A2 IA2 Invasão de 3 a 5 mm na vertical e 7 mm horizontal 

T1B IB Tumor macroscópico, limitado ao colo do útero 

T1B1 IB1 Tumor visível, com até 4 cm na maior dimensão 

T1B2 IB2 Tumor visível, com mais de 4 cm na maior dimensão 

T2 II Tumor além do colo sem invadir parede pélvica ou terço inferior da vagina 

T2A IIA Sem invasão parametrial 

T2B IIB Com invasão parametrial 

T3 III Tumor que se extende à parede pélvica e/ou acomete terço inferior da vagina 

e/ou hidronefrose ou exclusão renal 

T3A IIIA Terço inferior da vagina 

T3B IIIB Invasão da parede pélvica (plano ósseo) ou hidronefrose 

T4 IVA Invasão da mucosa da bexiga/reto; além da pélvis verdadeira 

M1 IVB Metástase a distância 

N – Linfonodos regionais 

Nx  Linfonodos não podem ser avaliados 

N0  Ausência de metástase em linfonodo regional 

N1  Metástase em linfonodo regional 

M – Metástase a distância 

Mx  A presença de metástase não pode ser avaliada 

M0  Ausência de metástase a distância 

M1  Metástase a distância 
Fonte: INCA (2004) 

 

2.3.4 Modalidades de Tratamento 

O tratamento do câncer de colo uterino é indicado de acordo com a classificação de 

estadiamento da FIGO com base no tipo histológico, idade da mulher, condição clínica, desejo 

e possibilidade de procriar, e pode variar, desde procedimentos conservadores como a retirada 

de lesões pré-neoplásicas até tratamentos radicais e complexos como histerectomia e / ou 

radioterapia. Os melhores resultados estão associados ao diagnóstico nos estadiamentos iniciais 

(PAZZA, 2002). 

 Ainda existem controvérsias sobre o melhor tratamento para o câncer de colo uterino. 

Nas últimas duas décadas têm sido utilizadas a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e as 

associações destes tratamentos. O plano terapêutico indicado na fase inicial é o cirúrgico 

(estádios IA2, IB1 e casos selecionados no estádio IIA). Estádios avançados como IIB, III, IIIA, 

IIIB e IVA são tratados com radioterapia exclusiva, radioterapia com quimiossensibilização e 

radioterapia neoadjuvante à cirurgia (TAKAHITO, 2004). 

Detalharemos a seguir os conceitos relacionados a modalidade de tratamento 

radioterápico e suas subdivisões, objeto de estudo desse trabalho, e a quimioterapia como 

modalidade complementar ao tratamento. 
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2.3.4.1 Quimioterapia 

 

A quimioterapia consiste no uso de substâncias citotóxicas administradas, por via 

sistêmica (endovenosa), podendo ser classificada de acordo com sua finalidade como: 

quimioterapia neoadjuvante (antes da cirurgia ou da radioterapia), quimioterapia adjuvante 

(após a cirurgia nos tumores de pior prognóstico) ou concomitante à radioterapia como agente 

radiossensibilizador e quimioterapia paliativa (SAWADA, 2009). 

Atualmente, a utilização da quimioterapia antineoplásica associada a radioterapia como 

recurso terapêutico sistêmico, vem se mostrando mais promissora, dadas às purificações das 

drogas e a elaboração de protocolos de administração que permitem a utilização de mais de um 

composto, concomitantemente, bem como o contorno dos efeitos colaterais mediante a 

aplicação de terapia sintomática, de resgate e protetora (FRIGO, 2015). 

A capacidade da radioterapia isolada curar o carcinoma de colo do útero avançado é 

limitada pelo volume tumoral, pois a dose requerida excede os limites de tolerabilidade dos 

tecidos normais vizinhos. Estratégias envolvendo o uso concomitante da quimioterapia e 

radiação, passaram a ser utilizadas a partir da década de 80, após estudos comprovarem que a 

cisplatina, fluoracil e mitomicina poderiam ser combinados com segurança à radiação da pelve 

(RIERA, 2010). 

A administração da quimioterapia concomitante à radioterapia traz vantagens sobre o 

uso da radioterapia isolada. Os dois tratamentos podem interagir aumentando o índice de morte 

celular sem atrasar o curso da radioterapia ou amentar o tempo total do tratamento, o que 

poderia acelerar a proliferação de células tumorais (RIERA, 2010). 

Teoricamente, a quimioterapia pode atuar sinergicamente com a radioterapia inibindo o 

reparo do dano da radiação, promovendo a sincronização celular em uma fase radio/sensível do 

ciclo e reduzindo a fração de células resistentes a radiação. A quimioterapia pode também 

aumentar independentemente a taxa de morte de células tumorais por ação própria do agente 

citotóxico (RIERA, 2010).  

A opção para a quimioirradiação simultânea é a cisplatina administrada semanalmente 

durante a radioterapia. Já para tratar o câncer de colo do útero que recidivou ou avançado os 

medicamentos mais usados são: Cisplatina, Carboplatina, Paclitaxel e Topotecano 

(FERREIRA, 2017). 

Os efeitos adversos são denominados mais comumente de toxicidade e estão 

relacionados à destruição de células saudáveis que estão em mitose, provocados pela ação 

sistêmica do antineoplásico. Incluem toxicidade hematológica, gastrintestinal, cardíaca, 
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hepática, pulmonar, neurológica, vesico/renal, metabólicas, dermatológicas, reações alérgicas 

e anafilaxia e mutações genéticas que ocorrem tardiamente. Todos esses efeitos são 

determinados pelo tipo de antineoplásico empregado no tratamento, condição clínica e fatores 

individuais de cada paciente. A cisplatina é uma das drogas de maior eficácia no tratamento de 

tumores sólidos, mas é capaz de produzir severa nefrotoxicidade e neurotoxicidade sobre o trato 

gastrointestinal. Análogos da cisplatina foram criados para minimizar os efeitos adversos da 

nefrotoxidade como é o caso da carboplatina (VIDAL, 2008). 

Os efeitos colaterais da quimioterapia dependem do tipo de drogas, da dose administrada 

e do tempo de duração do tratamento. Os efeitos colaterais comuns da quimioterapia podem 

incluir: náuseas e vômitos; inapetência, alopecia, mucosites, fadiga, infecção, devido a 

diminuição dos glóbulos brancos; hemorragia ou hematomas, devido a diminuição das 

plaquetas; falta de ar, devido a diminuição dos glóbulos vermelhos. Quando a quimioterapia é 

administrada junto com a radioterapia, os efeitos colaterais são frequentemente mais intensos 

(FERREIRA, 2017). 

 

2.3.4.2 Radioterapia pélvica 

 

A radioterapia tem como objetivo reduzir a recorrência do câncer, diminuir a massa 

tumoral e inibir o crescimento das células malignas, através da aplicação de feixes de radiações 

ionizantes em doses pré-calculadas, a um determinado período de tempo, sobre um volume 

de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, causando o 

menor dano possível às células normais circunvizinhas. Pode ser indicada em qualquer estádio 

da doença como tratamento, sendo a radioterapia exclusiva o tratamento de escolha nos estádios 

avançados ou em situações de risco para outras modalidades de tratamento (DAVIDSON, 

2003).  

A radiação utilizada pode originar-se de fonte interna (braquiterapia) aplicada no colo 

e na cavidade uterina e/ou externa (teleterapia). A combinação das duas modalidades é 

essencial, pois permite alcançar doses suficientes para controle tumoral associada a um nível 

tolerável de toxidade (FIGUEIREDO, 2004). 

A teleterapia representa a modalidade mais comum de tratamento radioterápico, 

utilizada para irradiar os paramétrios laterais e cadeias linfáticas pélvicas, aórtica e fossa 

obturadora, tem o propósito de tratar os vasos linfáticos pélvicos e diminuir o volume tumoral, 

facilitar a radioterapia intracavitária, promover a diminuição da dor pélvica e do sangramento, 
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possibilitando a recuperação do estado geral e atuando de maneira profilática nas áreas 

subclínicas (DALE, 2000). 

A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia em que a fonte radioativa é colocada 

em contato direto ou a uma distância muito próxima do tecido tumoral, permitindo que uma 

dose elevada de radiação seja liberada ao tumor com proteção das estruturas vizinhas. No caso 

do câncer de colo uterino a aplicação é feita através do canal vaginal. A braquiterapia tem a 

finalidade de reduzir e inativar as células tumorais (NAKANO, 2005). 

 

2.3.4.2.1 Efeitos adversos da radioterapia pélvica 

 

Os efeitos adversos são definidos como sinais, sintomas, doenças ou achados de 

laboratório, associados ao uso de medicamento, tratamento ou procedimento. Em relação à 

radioterapia, estima-se que 5 a 20% de todos os pacientes submetidos à radioterapia pélvica 

irão apresentar algum tipo de efeito adverso (VIDAL, 2008).  

Apesar de seus benefícios potenciais o tratamento radioterápico produz efeitos adversos 

significativos, que podem desaparecer gradualmente ou se tornar irreversíveis. Os efeitos 

adversos decorrentes da radioterapia em qualquer topografia anatômica são provocados por sua 

ação nos tecidos e órgãos sadios nas áreas adjacentes ao tumor.  

Os efeitos tóxicos da radioterapia ocorrem principalmente na região irradiada e o seu 

efeito é maximizado quando, concomitantemente, é administrada quimioterapia. A radiação 

quando aplicadas sobre a pelve feminina, a área gastrintestinal, geniturinária, pele, mucosas 

pélvicas e, mais raramente, ossos e sistema hematológico são as localizações mais atingidas 

(VIDAL, 2008). 

Os efeitos adversos da radioterapia são classificados, segundo a temporalidade, em 

agudos (aqueles que ocorrem em até 90 dias após o início da radioterapia) e tardios (que 

ocorrem após 90 dias do início da radioterapia). Quanto à graduação da toxicidade, considera-

se o grau zero: como ausência do efeito adverso; grau 1: efeito leve; grau 2: moderado; grau 3: 

severo; grau 4: risco de vida ou morte e grau 5: morte (VIDAL, 2008). 

 

2.3.4.2.1.2 Efeitos adversos agudos da radioterapia pélvica 

 

Os efeitos adversos da radioterapia dependem da localização e volume do tumor, energia 

utilizada, dose total e estado geral do paciente. Algumas reações ocorrem em todos os pacientes, 
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com grau de frequência diferenciado como, fadiga, reações de pele e inapetência, que costumam 

aparecer após a 2ª semana de tratamento (SILVEIRA, 2016).  

Os efeitos adversos agudos subsequentes à radioterapia, mais comumente relatados pela 

literatura, são as mucosites, náuseas e vômitos, diarréia, fadiga, reação de pele, inapetência e 

alopecia e apresentam bom prognóstico (SILVEIRA, 2016). 

 

2.3.4.2.1.3 Efeitos adversos tardios da radioterapia pélvica 

 

A real frequência dos efeitos adversos tardios ainda é desconhecida, o estudo de Vidal 

(2008) realizado no INCA relatou os principais os efeitos adversos tardios subsequentes ao 

tratamento radioterápico sobre os órgãos ou funções nos prontuários pesquisados.  

 

Quadro 3. Relação dos efeitos adversos tardios ao tratamento radioterápico sobre os órgãos ou funções 

 

Fonte: Vidal (2008) 

 

O reto segundo Patel (2005) é identificado como órgão de maior risco para efeito 

adverso radioterápico tardio no tratamento do câncer de colo uterino. Os efeitos adversos no 

reto são causados por alterações na mucosa de revestimento interno podendo evoluir para a 

retite actínica (inflamação crônica do reto induzida pela radiação) uma complicação que pode 

resultar em isquemia do tecido, friabilidade da mucosa, sangramento, ulcerações, estenose e até 

fístulas com órgãos vizinhos, como bexiga e vagina. Os principais sintomas são dor retal, 

tenesmo, urgência fecal, diarreia e, algumas vezes, incontinência fecal. 
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Com relação as complicações urinárias, relatos da literatura apontam que muitas 

mulheres acabam sendo diagnosticadas após apresentarem complicações graves como 

hidronefroses e/ou insuficiência renal, sendo necessário intervenções paliativas durante a 

radioterapia ou antes de iniciar o tratamento com a proposta de alívio dos sintomas e/ou redução 

das complicações, dentre elas podemos citar a hemodiálise e os dispositivos urinários 

(nefrostomia percutânea). A nefrostomia percutânea é caracterizada pela inserção de um dreno 

no interior do rim, com o objetivo de drenar a urina produzida. Um procedimento indicado em 

casos de insuficiência renal obstrutiva, que em pacientes com câncer do colo uterino avançado 

pode caracterizar uma complicação secundária a radioterapia (SEARS, 2018). 

No mais, os efeitos na bexiga pós radioterapia estão situados em segundo lugar na 

incidência e incluem cistites transitórias ou crônicas, denominadas de cistite rádica ou actínica 

podendo resultar em incontinência, fibrose, hematúria, aumento da frequência urinária, 

ulceração, fístulas urinárias e dor (SAIBISHKUMAR, 2005). 

Quanto aos efeitos adversos na função sexual a principal complicação é a estenose 

vaginal, decorrente do processo de transformação da vagina, que evolve fibrose, diminuição da 

umidade vaginal e consequente diminuição da capacidade de elasticidade da vagina, levando 

ao estreitamento da luz vaginal, dificultando a penetração durante o ato sexual e exames 

ginecológicos com o uso de espéculos (BERNARDO, 2007). 

Ainda segundo Sears (2018), do ponto de vista clínico, a radioterapia pélvica pode 

levar à atrofia do útero e dos ovários, induzindo uma menopausa precoce e ocasionando 

sintomas mais intensos e prolongados quanto comparado a menopausa fisiológica como ondas 

de calor, ansiedade, falta de lubrificação vaginal, dispareunia, além do desejo hipoativo e 

infertilidade. A quimioterapia, por sua vez, além de causar deficiências hormonais que 

contribuem com a falta de lubrificação vaginal, é responsável por efeitos sistêmicos como 

fadiga, náuseas e vômitos, que também agem negativamente sobre a função sexual. 

Em relação ao surgimento de fístulas (formação de uma comunicação anormal entre 

dois órgãos ou vasos que normalmente não se comunicam), cabe ressaltar que as fístulas 

urogenitais têm diversas causas, várias localizações anatômicas e diferentes quadros clínicos. 

Podem envolver o trato urinário alto (ureter), o trato urinário baixo (bexiga e uretra) e o trato 

reprodutivo feminino (vagina, tubas, corpo e colo uterino). Constituem-se em um dos efeitos 

adversos mais constrangedores para as mulheres que se submetem a radioterapia da pelve e 

atingem mais comumente a bexiga, a vagina e o reto (VIDAL, 2008).  

Segundo Vidal (2008) dependendo do tamanho da fístula e dos órgãos envolvidos, a 

perda de urina pode ser muito severa, levando ao uso constante de fraldas ou absorvente 
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favorecendo à inflamação de pele e mucosa perineal e perianal, mal cheiro e infecções 

oportunistas. 

No que tange as complicações limitadas ao campo de radiação, dentre os eventos mais 

comuns, está a radiodermatite definida como um conjunto de lesões cutâneas decorrentes da 

exposição intensa à radiação ionizante podendo variar de eritema benigno, descamação seca ou 

úmida, exposição da derme e extravasamento de fluidos até necrose, ulcerações profundas e 

infecção local (BRAY, 2016). 

Já nos estágios mais avançados da doença além da retirada do tumor, é necessária a 

retirada das cadeias linfonodais e/ou irradiação das mesmas quando positivas, gerando um 

desequilíbrio da circulação linfática o que pode levar a instalação do linfedema de membros 

inferiores, uma das patologias crônicas mais incapacitantes de grande impacto físico, 

psicológico, sexual e social interferindo na qualidade de vida das mulheres (BEESLEY,2007). 

2.4 A mulher e o câncer do colo uterino: aspectos psicossociais 

 Tendo em vista que o ser humano é um ser biopsicossocial, as diversas formas de 

compreendê-lo vislumbradas ao longo dos séculos não podem ser desconsideradas. Ao abordar 

questões que lidam com o feminino, por muitas vezes a história da mulher na sociedade é pouco 

lembrada. O conhecimento e a compreensão do contexto histórico ao qual a mulher encontra-

se inserida, incluindo questões relacionadas a sexualidade feminina ao longo dos anos, por 

exemplo, podem auxiliar na busca de várias respostas às questões atuais que envolvem práticas 

e medos ainda verificados na mulher, principalmente quando estão relacionadas a qualquer 

alteração no seu corpo (CRUZ, 2008). 

Em um breve resgate histórico vale ressaltar que entre os séculos XVIII e XIX a 

problematização do corpo feminino tornou-se objeto de conhecimento que suscitava debates e 

divergia opiniões sobre a diferença feminina. Perdurando até o século XIX, a construção da 

imagem do corpo feminino como a imagem da mulher imperfeita origina-se desde os escritos 

de Aristóteles e Galeno. As interpretações dadas por esses autores contribuíram inicialmente 

para o modelo considerado modelo do sexo único. Nesse modelo, a diferença entre o homem e 

a mulher consistia na noção de perfeição, em que o corpo feminino era a imperfeição do 

masculino, visto que os órgãos sexuais femininos eram considerados invertidos, pois, diferente 

do homem, a mulher não teria calor suficiente para exteriorizar seus órgãos sexuais. Uma 

análise feita desse modelo expõe que apenas o sexo masculino era tido como existente, ou seja, 

nas relações entre homem e mulher eram as diferenças de gênero que valiam. No início do 
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século XVIII, iniciou-se um novo modelo que embasava as diferenças sexuais no gênero e não 

no sexo. Tendo a Natureza como fundamentação, este novo modelo interpretava as mulheres 

como inferiores aos homens por serem menores, mais frágeis e sensíveis. Considerando ainda, 

que as diferenças físicas entre homens e mulheres eram irredutíveis, por estas diferenças 

estarem naturalmente inscritas nos corpos, constituídas de forma física e intelectual 

(MARTINS, 2004). 

Com a finalidade de encontrar diferenças sexuais, nos séculos XVIII e XIX foram 

intensas as pesquisas científicas de método comparativo sobre o sexo, pois o corpo feminino 

era visto como diferente. Em pesquisas que envolviam discursos racistas e hierarquias naturais 

baseadas no desenvolvimento físico, a pélvis feminina passou a ser o referencial anatômico da 

feminilidade. A partir de sucessivos estudos científicos sobre o corpo feminino, fenômenos 

fisiopatológicos foram cada vez mais intensificados como fases da vida da mulher, 

principalmente a gravidez e o parto. Assim, ainda no século XIX e alcançando o século XX, a 

mulher é vista por um modelo ambíguo de construção. As funções sociais de casamento, 

maternidade e educação dos filhos davam-lhe uma imagem de mulher moralmente superior, 

contudo, esta mesma mulher teria que controlar seus desejos e não se entregar ao 

desregramento. Ressalta-se que esse modelo, paradoxalmente, nega o corpo feminino na sua 

sexualidade, sendo está voltada para a reprodução (MARTINS, 2004). 

Martins (2004) ressalta ainda, que a ginecologia racionalizou a sexualidade feminina, 

transformando seu corpo num "objeto analisável, mensurável e sujeito a diversas práticas de 

objetivação" além do desempenho de funções maternas como sagrada e natural, tomando o 

corpo da mulher como "fundamento de identidade e de devir". 

Historicamente, o útero foi representado como um símbolo feminino, principalmente 

pela sua função de reprodução e gestação que, por sua vez, levava a mulher ao seu papel 

socialmente esperado: o da maternidade. O cuidado com os problemas femininos pouco 

interessava aos médicos; no entanto, a fisiologia do corpo das mulheres despertava interesse no 

que tangia à reprodução. Desprovidas de recursos da medicina para combater as doenças 

femininas, as mulheres recorriam a curas informais, dotadas de suas fórmulas ancestrais, dos 

saberes sobre a utilização de plantas e ervas medicinais (MARTINS, 2004). 

A partir do final do século XX, as mulheres passaram a ser consideradas profissionais 

bem-sucedidas, competindo, inclusive, cargos e posições com os homens. Porém, ainda 

desempenham diversos papéis sociais que envolvem ser mãe, ser esposa, ter aparência saudável 

e ser atraente para o sexo. Adquiridos ao longo da história, tais papéis apresentam-se 

diretamente relacionados à sexualidade feminina (CRUZ, 2008). 
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Desse modo, culturalmente, segundo Junqueira (2013) a sexualidade feminina passa de 

uma situação normal e reprodutiva a atuar, na contemporaneidade, como uma perspectiva de 

identificação, se tornando a conexão entre o corpo, a autoimagem e as regras sociais, estas 

então, irão influenciar e definir o comportamento em uma sociedade, imersa em uma construção 

psicossocial que compreende aspectos biológicos, culturais, relacionais e subjetivos.  

Nessa perspectiva, no que tange a noção de imagem corporal Sprunk e Alteneder (1999) 

define como “a figuração de nosso corpo formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual 

o corpo se apresenta para nós”. A imagem corporal vai além do aspecto puramente 

neurofisiológico e assume também componentes pessoal e social, na medida em que a 

personalidade, as emoções e a relação com outros corpos vão fazendo parte dessa construção 

(OLIVEIRA, 2010).  

Ainda nesse contexto, entende-se que a percepção da imagem corporal é um fator 

determinante para a sexualidade feminina, já que aceitação da feminilidade, é uma perspectiva 

necessária para que a mulher tenha segurança com sua sexualidade (GARCIA, 2015). 

Diante do exposto, o diagnóstico e o tratamento para o câncer do colo uterino, emerge 

como uma patologia com grande potencial de ameaça à vida, a integridade e as funcionalidades 

corporais, configurando-se como uma das doenças culturalmente mais temidas, já que se 

vincula imediatamente à ideia de uma terapêutica radical e mutiladora, a mudanças na rotina de 

vida e à forte perspectiva de morte (OLIVEIRA, 2010). 

Ao receber um diagnóstico de câncer do colo do útero surge uma ambivalência de ideias 

e sentidos, torna-se difícil compreender que os mesmos órgãos que estão associados à 

fertilidade, à vida e ao prazer, tradicionalmente símbolos da feminilidade, como a vagina, os 

ovários e o útero, por exemplo, neste momento também podem ser sinônimo de doença e morte 

(HUFF, 2011).  

Nesse sentido, em uma sociedade em que a mulher ainda ocupa uma posição social 

atrelada à concepção, prognósticos que são restritos a infertilidade podem provocar diversos 

impactos sociais, principalmente nas mulheres que ainda não tem filhos. Segundo Laufer (1998) 

a ausência do útero é sentida e não vista, podendo desencadear a sensação de mutilação. A falta 

do órgão e/ou da função dele em mulheres que não tem filhos pode provocar um impacto 

emocional, por despertar sentimentos, de inutilidade, de destituição da condição feminina, isto 

porque para muitas mulheres a feminilidade ou o papel social da mulher está intimamente 

associado à capacidade de conceber.       

Nessa perspectiva, Bronfenbrenner (1996) define papel social como rótulos que são 

usados para determinar várias posições sociais em uma cultura, ou atividades e relações que são 
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esperadas de uma pessoa em uma determinada posição ocupada na sociedade e de outros em 

relação aquela pessoa. O autor afirma ainda, que associada as posições, a existência de 

expectativas de papéis que determina como a pessoa numa determinada posição deve agir e 

como as outras devem agir em relação a ela. 

Ainda nesse contexto, apesar do grande espaço conquistado pela mulher na sociedade, 

na execução de diversos papéis, a sua representação ainda se encontra vinculada à imagem 

corporal. Observa-se, em especial na cultura brasileira, uma exploração da imagem do corpo 

feminino que constantemente figura nas propagandas publicitárias e na mídia em geral. Assim, 

a sociedade dita as normas e os padrões da mulher considerada bela e saudável, e esta, se vê 

estereotipada e confrontada com a realidade que encontrasse inserida no momento do 

adoecimento (OLIVEIRA, 2010). 

Sendo assim, muitos desses modelos de visão do corpo e da sexualidade feminina 

instituídos pela sociedade são encontrados, mesmo que sutilmente, na percepção atual da 

mulher, portanto é preciso considerar que as influências histórico-culturais podem refletir-se na 

maneira em que as mulheres enfrentam o tratamento para o câncer de colo do útero e suas 

repercussões (CRUZ, 2008). 

Associados às questões de infertilidade e imagem corporal alterada, emergem as 

complicações na atividade sexual oriundas da radioterapia pélvica que acabam por interferir na 

qualidade de vida das pacientes. Segundo Bebiana (2008), a resposta sexual completa é 

composta de libido, excitação, orgasmo e resolução, o prejuízo a qualquer uma destas fases é 

caracterizado como disfunção sexual. Ainda segundo Borras, (2004) fatores psicológicos, 

espirituais, biológicos, culturais e sociológicos influenciados por valores, comportamentos e 

atitudes interferem na saúde sexual, levando a disfunções sexuais.   

Para tanto, Costa (1994) no seu livro os 11 sexos: as Múltiplas Faces da Sexualidade 

Humana, corrobora com essas influências no desempenho sexual quando afirma que a 

sexualidade é composta por três aspectos - biológico, psicológico e social – inter-relacionados 

e inseparáveis. O aspecto biológico considera a capacidade de um indivíduo dar e receber prazer 

sexual; portanto, engloba o funcionamento dos órgãos sexuais e a fisiologia da resposta sexual 

humana, que compreende o desejo, a excitação e o orgasmo. O aspecto psicológico contempla 

a autoimagem sexual que se caracteriza por imagens que as pessoas têm de si próprias como 

homens e mulheres, influenciadas pela imagem corporal, que é a imagem mental que se tem do 

eu físico. O aspecto social envolve o papel social de gênero, comportamento de uma pessoa, 

segundo a expectativa dos grupos que essa pessoa faz parte, e o papel sexual, modo como se 

mostra aos outros e a si próprio, sensação de se sentir homem ou mulher.  
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Além das questões elencadas o câncer em qualquer topografia é uma doença que carrega 

um significado muito forte, o da morte, transformando-se em um estigma para quem é 

acometido por ela. Ademais, as complicações oriundas do tratamento envolvem alterações 

fisiológicas, e complicações importantes nos sistemas gastrointestinais e urinários, tais 

complicações repercutem na vida funcional e produtiva da mulher, além de causar dores e 

desconfortos. 

No que tange a dor e suas dimensões, recorreu-se ao conceito de dor segundo Cicely 

Saunders que aplica à dor uma visão multidimensional, o conceito de Dor Total, onde o 

componente físico da dor pode se modificar sob a influência de fatores emocionais, sociais e 

também espirituais (FROSSARD, 2019). 

Segundo Saunders a dor física é a causa mais óbvia de sofrimento, de deterioração física, 

e quando severa, a dor propicia a degradação moral do indivíduo. A dor emocional ou psíquica 

leva à mudança do humor, à perda do controle sobre a própria vida, à desesperança, mas também 

leva a uma necessidade de redefinição perante o mundo. A dor social vem com o medo do 

isolamento e abandono, da dificuldade de comunicação, da perda do papel social exercido junto 

à família, aos colegas, e às perdas econômicas. A dor espiritual se reflete na perda do sentido e 

significado da vida, da esperança; é a ‘dor da alma’ (FROSSARD, 2019). 
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3 METODOLOGIA 

3.1Tipo de estudo  

 

Esse estudo encontra-se inserido na linha de pesquisa: O cuidado no contexto 

sociocultural do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense. 

            Para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se por um estudo de caráter exploratório, 

descritivo, cujo abordagem foi qualitativa, por melhor traduzir a vivência das mulheres em 

tratamento, considerando que não podemos ignorar a dimensão social, cultural e psicológica ao 

qual a mulher encontrasse inserida, dimensões essas que podem influenciar direta e/ou 

indiretamente no processo de enfrentamento da doença.  

Ainda nesse sentido, a pesquisa de caráter exploratório tem como objetivo proporcionar 

uma familiaridade com o tema e o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições, dentro 

do mesmo contexto a pesquisa descritiva tem como objetivo levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população (GIL, 1999). 

No que tange a abordagem metodológica, retomando ao objeto de estudo que trata das 

repercussões psicossociais da radioterapia pélvica como modalidade de tratamento para o 

câncer de colo uterino, Minayo 2013 afirma que uma abordagem qualitativa aborda 

basicamente valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões e se mostra 

especialmente proveitosa “para aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos 

particulares e específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem 

abrangidos intensamente”. Portanto, uma pesquisa qualitativa é particularmente oportuna para 

a abordagem de experiências humanas complexas, das quais o adoecimento por câncer de colo 

de útero pode ser considerado um exemplo. 

Ainda nesse contexto, a pesquisa qualitativa vem responder a questões muito 

particulares, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, “ela trabalha 

com o universo de significados, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (MINAYO, 2013).  

 

3.2 Instrumento de coleta dos dados 
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O método adotado para coleta de dados foi a entrevista aberta, com auxílio de um 

instrumento elaborado pelos pesquisadores, com a caracterização do perfil sociocultural e 

demográfico das participantes e uma pergunta aberta norteando o relato livre das pacientes, ou 

seja, sem intervenções do pesquisador, com foco na percepção das possíveis repercussões do 

tratamento radioterápico na vida cotidiana, nas atividades diárias, no relacionamento conjugal, 

profissional e familiar. A pergunta foi elaborada com base no levantamento bibliográfico sobre 

o tema, buscando responder à questão norteadora definida no estudo, conforme consta no 

apêndice A. 

Por se tratar de um relato livre, não foi cronometrado tempo de entrevista, ou seja, o 

tempo desprendido para as entrevistas oscilou de acordo com a forma individual que as 

participantes se expressaram.   

Optou-se pela entrevista aberta considerando o método com a aproximação do objeto 

de estudo conforme corrobora Minayo (2013), a entrevista aberta é utilizada quando o 

pesquisador deseja obter o maior número possível de informações sobre determinado tema, 

segundo a visão do entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em 

questão. Ela é utilizada geralmente na descrição de casos individuais, na compreensão de 

especificidades culturais para determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos. 

 

3.3 Cenário  

 

            O estudo teve como cenário o ambulatório de enfermagem do INCA. O Instituto é 

atualmente dividido em cinco unidades de assistência de acordo com as especialidades 

atendidas. O HCII é a unidade do INCA de referência para o tratamento de câncer ginecológico 

e tumores do tecido ósseo e conectivo (tratamento oncológico de tumores malignos ósseos e de 

partes moles). O Instituto tem como missão além da prevenção, diagnóstico e assistência clínica 

e cirúrgica o desenvolvimento de pesquisas, e através da mesma a disseminação desse 

conhecimento para a comunidade científica. 

À saber, o ambulatório de enfermagem oncoginecológica surgiu a partir da premissa 

que o câncer ginecológico ocasiona uma série de eventos adversos relacionados ao tratamento, 

e ainda com relação a esses tumores que acometem o sistema genital, nota-se que as mulheres 

vivenciam momentos de dúvidas e anseios relacionados aos sinais e sintomas da doença, 

tratamento e prognóstico. No entanto, as questões relacionadas à sexualidade são 

frequentemente ocultadas no diálogo por parte do profissional de saúde e da clientela assistida, 

embora seja uma preocupação presente na vida de muitas pacientes. Além disso, é evidente para 
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os profissionais que os efeitos da evolução da doença, do tratamento, as causas psicossociais e 

afetivas alteram a função sexual.   

Baseado nessa premissa, uma iniciativa pioneira no Instituto Nacional do Câncer foi 

criada, e culminou com a elaboração do Ambulatório de Sexualidade em janeiro de 2017. Esse 

projeto foi fruto de um problema crítico evidenciado pela enfermagem no acompanhamento de 

mulheres submetidas a tratamento radioterápico na região pélvica, onde a disfunção sexual era 

identificada e não havia espaço assistencial destinado a este cuidado e os encaminhamentos 

ocorriam, informalmente. Essa rotina transcorreu durante anos, até que consultas de 

enfermagem foram implementadas para suprir esta demanda. O ambulatório de enfermagem e 

sexualidade oncoginecológica, veio oficializar, estruturar e garantir a prática da assistência 

integral incluindo este cuidado de forma específica e interdisciplinar. 

            O ambulatório tem como objetivo prestar assistência integral as pacientes em tratamento 

para o câncer ginecológico, prevenindo, tratando e restaurando as disfunções ou sequelas 

oriundas do tratamento, atuando nas principais alterações funcionais sistêmicas como as 

disfunções miccionais, as estenoses vaginais, promovendo a autonomia das pacientes para 

realização de exercícios de dilatação do canal vaginal no domicilio, fornecendo orientações ao 

parceiro para o tratamento em conjunto, realizando curativos e orientando e auxiliando no 

manuseio e troca dos dispositivos, drenos e cateteres.  Com uma média de 200 

atendimentos/mês, encontra-se inserido no fluxograma de atendimento da supracitada 

instituição em vários segmentos, conforme apresentado na figura 1. 

 

 

Figura 1: Fluxograma de atendimento do INCA II. 
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As entrevistas foram realizadas na consulta de segmento pós radioterapia que ocorre 

cerca de 45 dias após o término das sessões de radioterapia, respeitando o segmento do 

tratamento, sem gerar nenhum tipo de ônus as participantes, após o atendimento da equipe, em 

confinamento privado com portas fechadas, pela pesquisadora principal do projeto de pesquisa, 

registradas por um gravador.  

 

3.4 Participantes  

 

 No que concerne a seleção das participantes, segundo Minayo (2017) o pesquisador 

deve preocupar-se menos com a generalização e muito mais com o aprofundamento da 

pesquisa, sua amplitude e a diversidade no processo de compreensão, seu critério, portanto, 

não é numérico com delimitação de pessoas entrevistadas, dimensão e delimitação do espaço 

embora se façam importante sua justificativa, considera-se uma amostra qualitativa ideal a 

que reflete a totalidade e dimensão do objeto de estudo.  

Diante do exposto, recrutamos para compor a pesquisa todas as pacientes atendidas 

no ambulatório de enfermagem durante os meses de fevereiro e março de 2019, maiores de 

18 anos com diagnóstico de câncer de colo uterino, pós tratamento na modalidade 

radioterapia/braquiterapia, com quimioterapia coadjuvante, totalizando uma amostra de 28 

pacientes. Por se tratar de uma pesquisa com abordagem qualitativa, o número de 

participantes ocorreu mediante saturação do conteúdo das falas. À medida que os principais 

assuntos se repetiam nas entrevistas, percebeu-se a saturação e a produção dos dados foi 

encerrada. Foram excluídas as pacientes abordadas por recidiva da doença, pois já 

vivenciaram a experiência em questão, e a abordagem em um segundo momento, poderia 

causar um viés na pesquisa ao correlacionar experiências anteriores, também foram excluídas 

pacientes com desconfortos graves associados ao tratamento como fraqueza extrema, náuseas 

e dores no momento da entrevista.  

 

3.5 Aspectos éticos 

Todo o processo de obtenção dos dados seguiu a Resolução 466/2012 de Diretrizes 

e Normas Regulamentadoras da Pesquisa que envolve seres humanos; buscando atender aos 

princípios de bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e da justiça.  

A coleta de dados teve início somente após aprovação dos comitês de ética em 

pesquisa das referidas Unidades de Saúde sob o CAAE nº 15395119.5.3001.5243 e parecer 

n° 3.648.823 do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF e CAAE nº 
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15395119.5.0000.5274 e parecer n° 3.465.739 do Instituto Nacional do Câncer/INCA. 

Compete registrar ainda, que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

apresentado no Anexo A, foi assinado somente após explicações detalhadas sobre o estudo 

proposto e em concordância com as participantes.  

No momento da explanação detalhada do TCLE, ressaltou-se os riscos e benefícios 

inerentes a participação da pesquisa, dentre eles: Que as participantes não seriam remuneradas 

por sua participação nessa pesquisa, e não teriam nenhum gasto adicional com locomoção, ou 

seja, a entrevista foi realizada respeitando o cronograma de seguimento do tratamento, no qual 

as pacientes já teriam que comparecer à instituição para consultas. 

O benefício principal foi possibilitar uma compreensão das repercussões psicossociais 

decorrentes do tratamento oncológico, e, a partir da análise final através dos resultados 

alcançados beneficiar outras pacientes que estejam enfrentando esse mesmo processo. Em 

relação aos riscos foi importante esclarecer que nenhum procedimento médico adicional seria 

realizado, e que a entrevista com questões relacionadas a possíveis alterações na sua vida 

cotidiana durante o tratamento poderia abala-las psicossocialmente, e se necessário o 

pesquisador responsável iria sugerir o encaminhamento ao ambulatório de psicologia do HCII, 

e que todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, que necessitasse de 

assistência psicológica ou social, ficaria a cargo da instituição, e que o tratamento e 

acompanhamento médico independem da participação nesta pesquisa.  

 

3.6 Tratamento dos dados 

 

3.6.1 Análise de Conteúdo 

 

Originado de uma longa prática de abordagens de textos de forma interpretativa, a 

análise de conteúdo se destaca a partir do século XX pela preocupação com recursos 

metodológicos que validem suas descobertas, sua principal pretensão na verdade é vislumbrar 

a possibilidade de fornecer técnicas que sejam suficientes para garantir a descoberta do 

verdadeiro significado de um texto ou de um conjunto de textos ao invés de uma tabela com 

valores (SILVA, 2015). Portanto, nesta investigação a análise de conteúdo se encaixa 

perfeitamente na metodologia proposta para pesquisa qualitativa, pois, permite uma análise 

eficaz das informações obtidas a partir do relato das participantes. 

Ainda nesse sentido, a Análise de Conteúdo pode ser usada para analisar em 

profundidade cada expressão específica de uma pessoa ou grupo envolvido em um debate 
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permitindo observar motivos de satisfação, insatisfação ou opiniões subentendidas, 

natureza de problemas, entre outras. É um método de observação indireto, já que a 

expressão verbal ou escrita do sujeito é que será analisada possibilitando explorar as 

entrelinhas das respostas. O pesquisador utiliza-se das mensagens já preparadas para inferir 

(deduzir de maneira lógica) conhecimento sobre o emissor ou sobre seu meio pesquisado 

(SILVA, 2015). 

Na teoria de Bardin (1977) sobre análise de conteúdo depreende-se que a prática da 

interpretação revela um processo hermenêutico, que estabelece toda e qualquer 

compreensão e interpretação de manifestação linguística, chegando assim ao principal 

objetivo desde método no seguinte aspecto; o que o pesquisador julga ver na mensagem 

está efetivamente contida nela, podendo esta visão pessoal ser partilhada por todos. 

A técnica visa à inferência através da identificação e descrição objetiva e sistemática 

de características específicas nas mensagens, "estes saberes deduzidos dos conteúdos 

podem ser de natureza psicológica, sociológica, histórica ou econômica", afirma Bardin 

(1977). 

Sendo assim, a fim de tornar replicáveis e validar conhecimentos de dados 

(quantitativos ou não) de um contexto que envolve procedimentos especializados, a 

inferência, é uma operação intelectual na qual se passa de uma verdade a outra, “o interesse 

não reside na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem 

tratados (classificados) relativamente a outras coisas (BARDIN, 1977). 

Portanto, se a descrição (enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento) é a primeira etapa necessária e se a interpretação é a última fase, a inferência é 

o procedimento intermediário, que vem permitir a passagem explícita e controlada de uma 

à outra (BARDIN,1977) 

Cabe ressaltar que alguns conceitos dão sustentação ao desenvolvimento da análise 

de conteúdo e permitem instrumentalizá-los como objetividade; sistematicidade; unidades 

de registro; unidades de contexto; construção de categorias; análise categorial; condições 

de produção e a já citada inferência. 

Durante a interpretação do material deste estudo utilizou-se a técnica conforme 

Bardin, dividida nas seguintes etapas: 

 Pré-análise: descrição analítica ou definição do corpus, transformação sistemática 

dos dados em unidades nos permitindo uma descrição das características do conteúdo. 

Este corpus foi preparado de acordo com as exigências do Iramuteq (Interface de R pour 

les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) versão 7.2, digitado 
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em bloco de notas. Para estar em conformidade com o Iramuteq 7.2 procedeu-se a 

seguinte decodificação das variáveis que pretendeu-se investigar: (Entrevista_1 até 

Entrevista_28), Exemplo: **** *Ent_1. Conforme consta no Apêndice C. 

 Análise categorial: codificação, enumeração ou quantificação simples de frequência 

ou análise fatorial com representação em gráficos e diagramas, gerando 

classificação dos diferentes elementos. 

 Inferência: nesta etapa ocorre a dedução de maneira lógica, descrição e análise das 

diferentes classes encontradas pelo software, estabelecendo de maneira consciente 

uma correspondência entre as estruturas semânticas ou linguísticas e as estruturas 

psicológicas, sociológicas, ambiental e física.  

  Interpretação: possibilita retornar ao referencial conceitual, buscando embasar a 

análise dando sentido a interpretação. Visto que a interpretação pautada em 

inferências busca o que está subentendido no significado das palavras para um 

enunciado mais aprofundado dos discursos. 

       Dentro da análise de conteúdo desta pesquisa, apresenta-se de forma relevante a 

matriz lexical e sua categorização. Nesta operação os elementos da matriz lexical foram 

separados ou reagrupados em razão dos caracteres comuns destes elementos por critérios 

semânticos, léxicos, sintáticos ou expressivos. Cabe ressaltar ainda, dentre as várias 

técnicas de Análise de Conteúdo, utilizou-se a Análise Temática para compreensão dos 

dados fornecidos pelo software. 

 

3.6.2- O SOFTWARE 

 

O software IRAMUTEQ, foi utilizado como ferramenta auxiliar na análise dos dados. 

Trata-se de um software gratuito e com fonte aberta, desenvolvido de acordo com a lógica open 

source, por Pierre Ratinaud e licenciado pela General Public Licence (GPLv2). Mantido até 

2009 na língua francesa, atualmente conta com dicionários completos em várias línguas. No 

Brasil, ele começou a ser utilizado em 2013 em pesquisas de representações sociais, entretanto, 

outras áreas também se apropriaram do seu uso. Seu fundamento estatístico ancora-se no 

software R e na linguagem Python (SOUZA, 2018). 

Entre as vantagens no processo de análise dos dados por meio de softwares, podemos 

elencar o auxílio na organização e separação dos dados, o aumento na eficiência do processo e 

a facilidade na localização dos segmentos de texto, além da agilidade no processo de 

codificação, comparado ao realizado à mão (ACAUAN, 2020). 
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O software contribui para a divulgação de várias possibilidades de processamento de 

dados qualitativos, permitindo análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre tabelas 

indivíduos/palavras, possibilita diferentes tipos de análises de dados textuais, dos mais simples 

como no caso da lexicografia básica (frequência de palavras), até a realização de análises 

multivariadas (Classificação Hierárquica Descendente - CHD e Analise de Similitude), além de 

organizar sistematicamente a distribuição do vocabulário com representação gráfica em forma 

de árvore e nuvem de palavras (SOUZA, 2018). 

A análise textual é um tipo específico de análise de dados, na qual tratamos do material 

verbal transcrito, ou seja, de textos. Essa análise tem várias finalidades, sendo possível analisar 

textos, entrevistas, documentos, redações etc. A fim de melhor compreender a análise textual, 

é necessário inicialmente explicitar alguns conceitos importantes: Corpus é o conjunto de textos 

que se pretende analisar; texto é cada entrevista dividida por participante, sendo assim, um 

conjunto de textos constitui um corpus de análise; e o segmento de texto que consiste em um 

conjunto de até 40 ocorrências (podendo ser alterado pelo pesquisador) extraídas de um texto 

(CAMARGO, 2005). 

Primeiramente os textos foram transcritos na íntegra no bloco de notas do Windows10, 

suprimindo as perguntas realizadas pelo pesquisador; na sequência foram separados por linhas 

de comando também chamadas de "linhas com asteriscos", esta linha informou de forma 

numérica as entrevistadas visando garantir o anonimato, e por último foram salvos em um 

arquivo corpus textual único com extensão codificada para UTF8, conforme determinação e 

formatação do software (APÊNDICE C). 

O processamento da análise tem início na identificação e reformatação dos segmentos 

de textos, através da análise lexicográfica clássica, que transforma os textos em segmentos de 

textos, identifica a frequência média entre as palavras nos segmentos, destacando a quantidade 

que não se repete os “Hapax”, realiza a pesquisa do vocabulário e reduz as palavras com base 

em suas raízes, este processo é denominado lematização, por fim, cria o dicionário de formas 

reduzidas identificando formas ativas e suplementares (artigos, pronomes) (CAMARGO, 

2005).  

Partindo da CHD o principal método utilizado nesta pesquisa, proposto por Reinert em 

1990 e primeiramente utilizado pelo software Alceste, este permite que os segmentos de texto 

sejam classificados em função dos seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido 

em função da frequência das formas reduzidas. Esta análise visa obter classes de segmentos de 

texto que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário 

diferente dos segmentos de texto das outras classes. A partir dessas análises em matrizes o 
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software organiza a análise dos dados em um dendograma, que ilustra as relações entre as 

classes. O programa executa cálculos e fornece resultados que nos permite a descrição de cada 

uma das classes, principalmente, pelo seu vocabulário característico (léxico) e pelas suas 

palavras com asterisco (variáveis). Com base nas classes escolhidas, o programa calcula e 

fornece-nos os segmentos de texto mais característicos de cada classe (corpus em cor) 

permitindo a contextualização do vocabulário típico de cada classe (CAMARGO, 2005). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa são apresentados em forma de tópicos, expostos a seguir: 

 

4.1 Caracterização do perfil das participantes 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas das participantes. Rio de Janeiro, 2020 

Características    n % 
 Média DP Mín - Máx   

Idade 49 ±9,5 30  -  74   

      

Estado Civil Casada   18 64,3 
 Solteira   6 21,4 
 Viúva   0 0,0 
 Divorciada   4 14,3 
      

Número de filhos 2,7 ±2,2 0  -  10   

      

Escolaridade Analfabeta   1 3,6 

 Fundamental 

incompleto 
  11 39,3 

 Fundamental completo   4 14,3 

 Ensino médio 

incompleto 
  2 7,1 

 Ensino médio completo   9 32,1 
 Superior incompleto   0 0,0 
 Superior completo   1 3,6 
      

Religião Católica   10 35,7 
 Espírita   1 3,6 
 Evangélica   10 35,7 
 Não tem   7 25,0 
      

Profissão Desempregada   1 3,6 

 Do lar   12 42,9 

 Serviços gerais   7 25,0 
 Aposentada   1 3,6 
 Outras   7 25,0 

Fonte: dados de pesquisa, PIMENTEL, 2020 *Legenda: DP – desvio padrão; Mín – mínimo; Máx – máximo. 

 

Figura 2: Gráfico do percentual de participantes em uso de nefrostomias. Rio de Janeiro, 2020 

 
Fonte: dados de pesquisa, PIMENTEL, 2020 

82%
18%

Uso de dispositivo

Sem Nefrostomia Com Nefrostomia
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Figura 3: Gráfico do estadiamento da doença das participantes. Rio de Janeiro, 2020 

 

Fonte: dados de pesquisa, PIMENTEL, 2020 
 

Com vista a estabelecer o perfil das participantes, os dados da Tabela 1, aqui discorridos 

permitiram identificar com relação a faixa etária as depoentes apresentaram idade média de 49 

anos (DP±9,5) variando entre 30 e 74 anos. No momento da entrevista 18 mulheres informaram 

ter cônjuge ou companheiro (64%), 6 relataram ser solteiras (21,4%) e 4 divorciadas (14,3%). 

Referiram paridade média de 2,7 (DP±9,5) filhos por mulher, mínimo de nenhum e máximo de 

10 filhos nascidos vivos. 

Com relação ao nível de instrução o estudo identificou apenas uma mulher analfabeta, 

dentre as mulheres alfabetizadas, grande parte apresentou-se com nível mais baixo de 

escolaridade: 11 (39,3%) possuía o ensino fundamental incompleto, 4 (14,3%) fundamental 

completo, 2 (7,1%) médio incompleto, 9 (32,1 %) médio completo e somente uma mulher 

(3,6%) possuía o nível superior. 

Sobre crenças e religiões, 10 (35,7%) mulheres declararam ser católicas, 10 (35,7%) 

declararam-se evangélicas, 01(3,6%) declarou-se espirita e 07 (25%) declaram-se atéias, 

agnósticas, ou sem religião. Portanto quanto à prática religiosa, a maior parte das mulheres 

disseram frequentar encontros religiosos semanalmente (75%), enquanto (25%) não 

frequentavam nenhum tipo de encontro.  

Em relação à ocupação das entrevistadas, uma mulher (3,6%) declarou-se 

desempregada, associando a perda do vínculo empregatício ao tratamento do câncer, 12 (42,9 

%) dedicavam-se aos serviços domésticos, 07 (25%) exerciam a profissão de auxiliar de 

serviços gerais, 07 (25%) estavam empregadas em outros cargos e/ou funções e apenas uma 

(3,65) relatou estar aposentada. 

3.6 7.1 3.6

39.3

3.6
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No que tange ao uso de dispositivos, conforme demostrado na figura 2, 05 mulheres 

(18%) encontravam-se com eliminações urinárias através de dispositivos urinários 

(nefrostomias). 

Em relação ao estadiamento, apresentado na figura 3, cabe ressaltar que os dados foram 

retirados dos prontuários, e que essa avaliação é realizada na primeira consulta médica de 

avaliação de conduta, assim sendo, no momento da presente entrevista para coleta de dados do 

estudo em tela, o estadiamento da doença poderia estar mais avançado. De acordo com os dados 

coletados, 3,6 % encontravam-se no estádio IIA da doença, 39,3% no estádio IIB, 14,3% no 

estádio IIIA e 42,9 no estádio IIIB.  

 

4.2 Classificação hierárquica descendente (CHD) 

 

A análise hierárquica descendente possibilita três escolhas diferentes junto ao 

Iramuteq; Double SUR SRT - não utilizada geralmente pelo baixo aproveitamento do 

corpus; Simple SUR Textes - que realiza a análise considerando os textos sem dividi-los em 

segmentos de texto, recomendado para respostas mais curtas e o Simple SUR ST - 

recomendado para análise de segmentos de texto com respostas mais longas, utilizado nesta 

pesquisa. 

Após a análise textual realizada pelo software as principais características textuais 

encontradas foram: 

 Números de textos: 28 

 Números de segmentos de textos: 138 

 Números de ocorrências: 4633 

 Números de formas ativas: 667 

 Números de formas distintas: 71 

 Retenção de segmentos: 106 segmentos classificados de 138 (76.81%) 

 

Através da análise da frequência dos segmentos de texto o softawe apresentou os 

resultados em cinco classes distintas representadas graficamente por um Dendograma e a 

identificação lexical contida em cada uma das classes foi ilustrada pela porcentagem de 

ocorrências conforme a figura 04. 
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Figura 4: Dendograma I da CHD

 

Fonte: software Iramuteq 7.2 

 

Ainda no mesmo processo de análise, de acordo com a leitura realizada da esquerda 

para direita do Dendograma gerado, o software dividiu a amostra em dois grupos conforme 

a afinidade entre as classes e apresentou as formas ativas mais frequentes como demonstra 

a figura 5. Observa-se ainda na primeira classe um subgrupo, que nos permite concluir, a 

proximidade dos vocábulos entre essas classes. Sendo assim, torna-se clara a afinidade entre 

elas, demostrada nas classes 1 e 3 por exemplo e o distanciamento das classes 2 e 4. A 

descrição de cada classe pode ser melhor observada no capítulo seguinte, referente 

interpretação dos resultados. 
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Figura 5: Dendograma II da CHD 

 

Fonte: software Iramuteq 7.2 

 

Em relação a análise do perfil das variáveis cabe ressaltar que ao analisar os perfis 

propostos pelo Iramuteq conforme apresentado na figura 5, nota-se que suas classes são 

agrupadas conforme variáveis que são: o Type- classe gramatical das palavras; o chi2- X² que 

representa a associação da palavra com a classe, quanto maior o valor maior a associação; P- 

identifica o nível de significância da associação da palavra com a classe; a Porcentagem- 

percentual de ocorrências da palavra nos segmentos de textos de cada classe; eff.st – número de 

segmentos de texto que contém a palavra em cada classe e eff.total - que é o número de 

segmentos de texto no corpus que contém a palavra citada pelo menos uma vez. A análise de 

todas as classes encontra-se na íntegra no apêndice D. 

Tomando uma das classes como exemplo (classe 1) depreende-se que dos ST analisados 

20.8% compõe a classe 1, suas formas ativas de maior significância foram dor, relação, 

sangramento, fechar, vagina e prazer apresentando maior chi2 e percentual nos seguimentos, 
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ou seja, quanto maior a semelhança entre os seguimentos maior será o agrupamento nas classes, 

conforme demostrado na figura 6. 

 

Figura 6: Perfil das variáveis Classe I 

 

 

Fonte: software Iramuteq 7.2 
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5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Visando responder o objetivo desde estudo, são aqui expostos os resultados da pesquisa. 

Em relação à interpretação das análises feitas pelo software Iramuteq o mesmo reteve 76.81% 

dos segmentos totais analisados e este percentual compôs as classes já apresentadas pelo 

software, verifica-se: 

Classe 1: A primeira classe apresenta o percentual obtido referente a contextualização 

dos vocábulos típicos de cada classe formados pelos ST de 20,8% com Chi2 maior para as 

palavras dor (x²:32.78), relação (x²:26.64), sangramento (x²:20.16), vagina (x²:20.04), fechar 

(x²:20.04), arder (x²:15.87) e prazer (x²:15.87), fundamentando que as alterações vaginais 

ocasionadas pela terapêutica, predispõe a relações sexuais dolorosas com um impacto 

significativo na relação conjugal.  

Classe 2: A classe 2 apresenta seu percentual obtido na análise de classe formada pelo 

ST de 23,6% com maior Chi2 para as palavras Deus (x²: 24.28), só (x²: 20.49), morrer 

(x²:19.61), força (x²:13.47), precisar (x²:13.47), chorar (x²: 12.6) e triste (x²: 12.6), 

representando as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas participantes e o impacto do 

estigma da doença em vários contextos.  

Classe 3: Na classe 3 o percentual obtido na análise de classe formada pelo ST foi de 

17% com Chi2 maior para as palavras incomodar (x²:25.65), marido (x²:19.86), vergonha (x²: 

9.93) e menopausa (x²: 8.58), discorrendo sobre as repercussões da menopausa induzida e a 

adaptação da mulher e do parceiro a este processo.  

Classe 4: Na classe 4 o percentual obtido na análise de classe formada pelos ST foi de 

21,4% com Chi2 maior para as palavras nefrostomia (x²: 18.94), unha (x²: 18.94), peso (x²: 

18.94), agora (x²: 18.08), pegar (x²: 15.0) e olhar (x²:14.47), dinheiro (x2: 11.14), adaptar 

(x2:10.05), espelho (x2: 6.95), narrando os reflexos do uso de dispositivos (nefrostomias), 

percepções na autoimagem, dificuldades diárias no manuseio, na aceitação das usuárias e da 

sociedade e  a dificuldade de retorno as atividades habituais e profissionais relacionadas as 

complicações pós radioterapia e a repercussão financeira.  

Classe 5: Para percentual analisado da classe obtivemos 17% com Chi2 maior para as 

palavras falta (x²:29.95), casa (x²:16.77), atividade (x²: 15.76), arrumar (x²:14.78), companheiro 

(x²: 9.93), revelando a inversão de papéis condicionados pela sociedade e a dificuldade de 

aceitação da mulher em vivenciar o companheiro ou membros da família exercendo o papel de 

executor das atividades domésticas e responsável direto pelo cuidado dos filhos. 

 



59 
 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.  

 

A nomeação e agrupamento de cada categoria temática ocorreu após a análise criteriosa do 

pesquisador, recorrendo ao referencial bibliográfico analisado e ao conteúdo das falas, de 

acordo com suas respectivas divisões e carregamentos em cada agrupamento. Desta forma, 

primeiro discutiu-se os dados da caracterização do perfil das participantes seguido da nomeação 

das categorias temáticas a saber: Categoria I: O constructo de papeis sociais: a perda da 

identidade feminina; Categoria II: A sexualidade da mulher em tratamento para o câncer do colo 

uterino: as repercussões conjugais e o processo de enfrentamento; Categoria III: Dificuldades de 

adaptação a uma nova condição de vida: reconstruindo a imagem corporal; Categoria IV: 

Estratégias de enfrentamento: ressignificando a vida e reconstruindo valores através da rede de 

apoio e sua subcategoria IV.I: Convivendo com o câncer do colo uterino: O estigma do câncer 

e suas representações sociais. 

 

6.1 Caracterização do perfil das participantes  

 

Algumas características sócio-demográficas encontradas nessa população de estudo se 

assemelham com pesquisas realizadas por outros autores apresentadas na revisão de literatura, 

tais como idade predominante na faixa de 49 anos, baixa escolaridade e baixa renda. Em relação 

à idade, a faixa etária de maior predominância apresentou-se entre 41 a 49 anos, coincidindo 

com a referida na estimativa 2020 do Instituto Nacional de Câncer como a de maior incidência 

para o câncer de colo uterino.  

Ainda nessa perspectiva, segundo Soares (2010) o câncer do colo uterino praticamente 

inexiste nas mulheres que não iniciaram a atividade sexual, levando em consideração a faixa 

etária de aproximadamente 18 anos para o primeiro possível contato com o vírus do HPV e o 

tempo estimado para a evolução da doença, o pico de incidência do carcinoma in situ está entre 

mulheres de 28 a 40 anos e o carcinoma invasor, com estadiamento compatível com o  

tratamento somente através da radioterapia entre 48 e 55 anos. 

Em relação a baixa escolaridade, a baixa renda essas também foram apontadas na 

revisão de literatura como características da população atingida por essa doença e se confirmam 

neste estudo. O estadiamento avançado da doença reforça a necessidade de um foco de 

prevenção voltado para essa população, com campanhas que expressem a problemática em 

linguagem e contexto apropriados a sua realidade bem como o fornecimento de estrutura que 

possa ser utilizado por elas de forma funcional e efetiva. 
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Ainda nesse contexto, é importante ressaltar que o nível de instrução está diretamente 

relacionado com a prevenção e o controle do câncer do colo do uterino, pois as mulheres com 

maior nível de escolaridade apresentam maior regularidade na realização no exame Papanicolau 

conforme orientado pelo Ministério da Saúde (INCA, 2018). 

Com base nos achados do presente estudo, é possível inferir também que a sexualidade 

das mulheres em tratamento sofreu forte influência das características sociodemográficas e 

hábitos de vida. Os relatos das experiências das depoentes apresentaram diferenças 

significativas de acordo com o estado civil, idade, formação educacional e status de emprego, 

visto que as mulheres casadas, com maior nível de escolaridade, mais jovens e empregadas 

obtiveram informações com relativa facilidade em suas vidas sociais, o que promoveu maior 

compreensão e entendimento das orientações relacionadas ao tratamento, otimizando a 

recuperação da função sexual. 

Diante desse cenário, faz-se necessário ir além das intervenções técnicas para o controle 

do câncer de colo de uterino, sendo importante entender a dimensão simbólica desta 

problemática para as participantes entrevistadas. Neste sentido, ressalta-se que 42,9% das 

participantes do estudo tinham como ocupação a atividade doméstica, considera-se então, que 

o papel social atribuído à essas mulheres (mães, cuidadoras e responsável pelas atividades do 

lar) pode se tornar uma barreira para detecção precoce e controle do câncer do câncer de colo 

uterino.  

No que tange ao compromisso conjugal, possuir ou não companheiros, foi identificado 

que 64,3% delas tinham companheiros no momento da entrevista, ou seja, possuíam algum tipo 

de união estável. Apesar da reprodução de conhecimentos empíricos de que as mulheres são 

abandonadas pelos companheiros depois do diagnóstico de câncer, nesse estudo apenas 14,3 % 

eram divorciadas e correlacionaram a separação com a dificuldade do casal em lidar com as 

repercussões do tratamento.  

Cabe ressaltar que o número de filhos e a situação conjugal são importantes aspectos a 

serem observados, uma vez que ao analisar a rede de apoio das depoentes, a mesma foi 

composta por familiares, filhos e cônjuges e/ou companheiro. 

No que se refere a paridade com uma média de 2,7, essa reflete um dos fatores 

associados ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. Tal comportamento aumenta o risco 

de exposição ao vírus HPV. De fato, o estado da arte do conhecimento sobre a doença já permite 

afirmar a ocorrência da infecção como causa necessária para o desenvolvimento da doença. 

Estudos desenvolvidos na última década concluíram que o fator de risco determinante para o 

câncer de colo uterino é a infecção pelos tipos de HPV considerados oncogênicos, embora os 
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demais fatores de risco contribuam como cofatores aumentando a pré-disposição de ocorrência 

do desfecho (SILVA, 2018). 

Quanto a religião, 75 % das participantes relataram participar ativamente de encontros 

religiosos. Segundo as depoentes, possuir alguma crença religiosa foi o diferencial para que 

lutassem pelo controle da doença, pois muitas mulheres se apegaram com Deus naquele 

momento a partir do diagnóstico e no enfrentamento da doença. Entretanto, o fato de 25 % das 

participantes não frequentarem nenhum tipo de encontro não apresentou relação com a fé, visto 

que as mesmas relataram acreditar em Deus e utilizarem a fé como fonte de esperança.  

Nesse sentido, a religião segundo Muniz (2008) é como uma construção da 

personalidade dos ser humano, uma expressão de sua identidade, à luz de sua história. Desse 

modo, a religião pode produzir alívio ao sofrimento, na medida em que permite mudança na 

percepção subjetiva pela qual o paciente e a comunidade percebem o contexto da doença.  

 

6.2 Categoria I: O construto de papeis sociais: a perda da identidade feminina 

 

Ao iniciar a discussão dessa categoria, Codognoto (2011) participa que por muito tempo 

a mulher ficou caracterizada como exclusivamente destinada a afazeres domésticos e a 

maternidade. Entendendo-se que nessa participação social, a mulher seria reservada a esfera 

privada no seu lugar de esposa, mãe, doméstica, não sendo vislumbrada pelo mercado de 

trabalho, e ao homem foi dado a esfera pública. Tendo essas relações sido construídas sobre um 

marcante e histórico patriarcado, conceituado como uma forma de organização social.  

A partir das considerações acima, é possível refletir que as mulheres ficavam à margem 

da participação social, apresentando somente características que as destinavam exclusivamente 

aos afazeres domésticos e às atividades que estariam ligadas à maternidade: “Apenas a casa, a 

maternidade e a família eram os lugares que definiam como possíveis para as mulheres” Assim 

sendo, é percebível ao longo da história a construção de representações acerca das mulheres, o 

que tem norteado e, sobretudo alicerçado a visão da condição feminina na sociedade, sendo 

estas carregadas de valores e sentidos socialmente aceitos (CODOGNOTO, 2011). 

Desse modo, as complicações sistêmicas oriundas do tratamento radioterápico, como 

fadiga, dor e cansaço foram consideradas pelas participantes como fatores impeditivos na 

execução do papel social atribuído a mulher pela sociedade. Sendo assim, após a análise e 

interpretação dos resultados apresentados anteriormente identificamos para compor essa 

categoria os segmentos de texto representados na classe 5 (visualizada no Dendograma I e II da 

CHD, figura: 4 e 5).  
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A referida categoria nos revela que quanto ao papel social, as maiores preocupações 

identificadas nas vozes das participantes centralizaram-se na impossibilidade de executar as 

atividades domésticas, gerar e cuidar dos filhos, da família e do lar. A falta dessas atividades 

desencadeou sensações de incapacidade sentindo-se menos mulher, pois essas atividades foram 

atreladas por elas como essenciais para o reconhecimento dos papéis de mãe, cuidadora do lar 

e esposa, conforme identificadas nos relatos abaixo: 

 

Sinto falta de arrumar minha casa, eu via minha mãe arrumando, mas não era do 

jeitinho que eu queria, e eu não podia fazer porque eu ficava muito cansada, muito 

fadigada, mas é minha casa. (Ent.10) 

A minha principal dificuldade disso tudo é não poder mais fazer as coisas, minha 

vida parou completamente, sinto falta de fazer as minhas atividades de casa. (Ent. 

14) 

Eu não conseguia fazer as atividades do lar, me sentia fraca, me sentia inútil. (Ent. 

21) 

Me sinto muito deprimida por depender das outras pessoas, tenho um filho para 

cuidar e não consigo. (Ent. 22) 

Não poder cuidar da minha bebê e ter que parar de amamentar me deixou muito triste 

(Ent. 27). 

 

Diante do exposto, o estudo de Haas (2017) corrobora com sensações reveladas nas falas 

das depoentes, pois aponta a dificuldade de adaptação da mulher à inversão dos papéis que 

desempenha na família e na sociedade. Observou-se questões relacionadas a gênero nesse 

processo de relacionamento, quando os cuidados foram relatados como características 

associadas ao universo feminino, e nos discursos das depoentes 20 e 21, mostraram-se de modo 

invertido: 

Tenho dificuldades de fazer minhas atividades de casa, vejo meu esposo fazendo as 

coisas e me sinto inútil, acho que ele faz porque ele acha que eu vou morrer, então 

quer ter a consciência tranquila que fez o papel dele (Ent. 20). 

Tinha que tomar banho toda hora e trocar de roupa por causa dos sangramentos, e o 

pior era ter que depender de outras pessoas e do marido para lavar minhas roupas 

com mal cheiro (Ent. 21). 

 

Nesse sentido, o estudo de Rocha (2014) corrobora com as narrativas acima ao qual cita 

que cuidar de outrem, em especial de um familiar e no espaço doméstico, tem se constituído 

em um acontecimento feminino, complexo e sujeito a variáveis intervenientes, entre as quais 
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as atribuições social e cultural construídas são vivenciadas como atributos naturais, quando na 

realidade são construções sociais que visam regular as relações de poder entre os gêneros.   

Buscando o aprofundamento das questões sociais envolvidas nesse processo, recorre-se 

ao conceito de papel social desenvolvido por Bronfenbrenner (1996) que define papel social 

como rótulos que são usados para determinar várias posições sociais em uma cultura, ou 

atividades e relações que são esperadas de uma pessoa em uma determinada posição ocupada 

na sociedade e de outros em relação aquela pessoa.  Ainda neste contexto, o autor afirma que 

associada as posições, a existência de expectativas de papéis que determina como a pessoa 

numa determinada posição deve agir e como as outras devem agir em relação a ela.  

O autoquestionamento da execução desses papeis foi claramente percebido no relato das 

entrevistadas 2, 5 e 20: 

 

Não arrasto móveis e não pego mais peso porque aumenta o sangramento, não varro 

a casa, nada disso, não me sinto mais dona da minha casa, meu esposo está fazendo 

meu papel (Ent. 2). 

Senti muito cansaço, fazia o meu papel, bem devagar, mexeu com meu psicológico, 

ficava muito ansiosa e nervosa (Ent. 5). 

Tenho dores horríveis na coluna, parece que meu corpo vai rasgar, me sinto inútil 

(Ent. 20). 

 

Além da dor física, responsável pelas limitações, observa-se nos relatos acima, que a 

dor transcendeu várias dimensões. Recorrendo ao conceito de dor total defendido por Cicely 

Saunders onde o componente físico da dor pode se modificar sob a influência de fatores 

emocionais, sociais e também espirituais, observa-se que a dor emocional ou psíquica levou à 

perda do controle sobre a própria vida e à desesperança. Ainda diante do mesmo conceito, a dor 

social levou ao medo do isolamento e abandono, da dificuldade de comunicação, da perda do 

papel social exercido junto à família, aos colegas, e às perdas econômicas (FROSSARD, 2019). 

Ainda na perspectiva do papel social, Bae (2016) afirma que os papéis sociais da mulher, 

mesmo após os avanços ao longo dos séculos, ainda se encontra intimamente atrelado a figura 

sexual. A sexualidade foi reduzida a genitalidade. Nesse contexto na visão das entrevistadas 

abaixo, a prática sexual acontece como uma obrigação, mesmo sem vontade, devido ao 

cumprimento do papel de esposa ou companheira, a justificativa que o homem tem uma 

necessidade física do sexo faz com que elas se sintam no dever de fazê-lo.  
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Nota-se um conceito de sexualidade atrelada ao conceito histórico cultural de 

dominação de gênero, sendo desvinculada de uma expressão natural do ser humano, passando 

a ser vivida por essas mulheres como uma obrigação social, onde não existe escolhas. Essa 

questão relaciona-se com as concepções da sexualidade feminina na sociedade, em que a mulher 

não possui autonomia na vivência de sua sexualidade (FERREIRA, 2013), percebido 

claramente nos relatos a seguir: 

 

Não tenho mais aquele fogo pra relação sexual, mas a gente faz pelo marido, a gente 

faz nosso papel, mulher tem que fazer, não tenho mais animo igual antigamente, 

mais o parceiro vai dando aquele incentivo, ele tem muito fogo, vai indo (Ent. 9). 

A vontade de ter relações diminuiu muito, sinto dores no corpo inteiro, dependendo 

da posição parece que meus ossos estão sendo destruídos, eu prefiro não passar a 

situação para o parceiro, quando não aguento eu mudo de posição sem que ele 

perceba, ficar reclamando acho que só piora (Ent. 18). 

Não tenho vontade de nada, não tenho prazer nenhum, faço porque tenho que fazer, 

pela vontade do parceiro e para não fechar a vagina e prejudicar o tratamento (Ent. 

23). 

As relações sexuais eu faço porque eu tenho marido né, fica uma situação muito 

chata não fazer, não sinto vontade (Ent. 24). 

 

À luz do processo de medicalização e das técnicas atuais de tratamento na tentativa de 

controlar o câncer e manter a saúde, percebemos no conjunto de depoimento das mulheres a 

seguir, sentimentos vinculados a interrupção do desejo ou esperança de ter filhos.  Para elas a 

feminilidade estava intrinsicamente atrelada à reprodutividade, à procriação. Mas, diante do 

diagnóstico do câncer como doença que ameaça a vida, as consequências do tratamento na 

reprodutividade da mulher foram desconstruídas e elas optaram, em primeiro lugar, pela 

continuidade da vida, controlando o câncer. 

 

O fato de não poder ser mãe me deixa triste, demorei para acreditar, eu demorei para 

pensar em ter filhos, e aconteceu isso, a doença chegou (Ent. 6). 

Fiquei muito angustiada pelo fato de não poder engravidar mais, queria muito um 

outro filho, mas eu creio muito em milagres, se for dá vontade de Deus, eu vou ter, 

nada é impossível, mas eu tenho a noção do que tratamento causou no meu corpo 

(Ent. 8).  
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Saber que não vou ter mais filhos é muito ruim, tenho dois filhos e não pretendia ter 

mais filhos, mais meu novo namorado não tem filhos, eu sei que ali eu não vou poder 

fazer nada, eu acho que toda mulher gosta dessa sensação mais linda do mundo e eu 

sei que essa eu não vou poder mais sentir (Ent. 15).  

Eu não tinha pretensão de ter outro filho, mas meu marido é louco por crianças, acho 

que eu talvez pensaria, mas agora tenho que me adaptar à realidade que a gente tem. 

É difícil, mesmo que você não esteja planejando a ideia de que nunca mais vai poder 

ser mãe, machuca a gente (Ent. 26). 

 

Nesse contexto, Helman (1994) afirma que assim como o útero e seus anexos, a gravidez 

se associa à construção dos papéis femininos. Eles não são apenas um evento biológico, 

suscitam significados culturais que apontam para uma importante transição do status social de 

“mulher” para o de “mãe”. Por conta desses significados importantes para a identidade 

feminina, a infertilidade é para a mulher um fator de muita tristeza. E, em algumas sociedades, 

a “mulher estéril” é vista como uma pessoa frustrada e socialmente “incompleta”.  

Agregado a esse entendimento, Eizirik (2002) relatou em seu estudo a exaltação da 

fertilidade como atributo máximo da mulher, e como prova de sua feminilidade, a maternidade 

sendo vista como inseparável à condição feminina. De acordo com este autor, a gestação e a 

maternidade trazem latente sensação de plenitude, poder e autoestima com capacidade geradora 

e um reconhecimento e uma atenção especial proporcionados pela família e pela sociedade. 

Neste sentido, a permanência da fertilidade seria vista como uma virtude e a esterilidade, como 

uma punição ou um fracasso. 

Apesar disso, foi observado nos relatos das depoentes que algumas estratégias de 

enfrentamento foram adotadas no intuito de amenizar o desejo ou de preencher o espaço que 

essas mulheres tinham em construir e/ou aumentar a família, e algumas mulheres procuraram 

cumprir esse papel inerente ao gênero cuidando e se aproximando de sobrinhos, e outras 

afloraram o sentimento de adoção. 

 

                  Dou muito carinho para os meus sobrinhos pra diminuir essa falta (Ent. 6). 

Minha filha tem oito anos, toda noite ela ora pra Deus dar pra ela um irmãozinho no 

dia das crianças, eu penso que não necessariamente eu tenho que gerar uma criança, 

eu posso adotar, tanta criança precisando de amor, e aqui tem de sobra (Ent. 8). 

Se futuramente a gente tiver que adotar... tem tanta criança precisando de carinho. 

Ele sabe que não posso ter filhos e assumiu os meus (Ent. 15). 
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Entretanto, em oposição a esses relatos, as participantes que vivenciaram o processo 

fisiológico da menopausa antes de iniciarem o tratamento radioterápico, ou que já eram avós 

não relataram nenhum desconforto atrelado a maternidade. 

 

Eu nunca tive vontade de ser mãe, nunca foi meu sonho, então não me afetou, meu 

companheiro também já tem um filho não foi problema pra gente (Ent. 18). 

Já tenho muitos filhos e netos também, o fato de não poder ser mais mãe não me 

incomoda (Ent. 27). 

 

No que tange a continuidade do relacionamento conjugal durante e após o tratamento, 

diversas variáveis podem afetar o bem-estar conjugal nesse sentido, associadas as mudanças 

nos papéis de relacionamento. Embora no presente estudo, uma pequena parcela apresentou 

relatos de divórcio associados a dificuldade do casal em lidar com as repercussões do 

tratamento, Palmeira (2011) afirma que quando o parceiro se torna um cuidador, a mulher passa 

a ser vista como uma paciente com câncer e não mais como uma cuidadora do lar.  

Para tanto, segundo Santos (2008) a maneira como os casais se relacionam antes do 

tratamento é fator decisivo no decorrer desse processo, ou seja, relacionamentos instáveis, que 

não possuem ligação emocional solida, tendem a gerar angústia, insegurança e distanciamento 

das relações pelo estresse da doença, como evidenciado nos relatos a seguir:  

 

Minha vida conjugal mudou totalmente, hoje me encontro sozinha, meu 

companheiro me abandonou quando viu a realidade do problema, dizia que eu não 

servia mais pra nada, que eu me tornei uma mulher oca, vazia, nunca mais consegui 

arrumar outra pessoa (Ent. 19). 

Eu me separei assim que eu descobri a doença, quando eu precisei que ele me 

acompanhasse ao médico ele se recusou, quando eu percebi que ele não iria me 

apoiar eu não quis mais (Ent. 25). 

 

Entretanto, casais que possuem relacionamentos mais fortes sofrem juntos as 

repercussões do tratamento e podem intensificar-se. A aceitação e o apoio do companheiro 

reforçam a autoaceitação da nova realidade e a união do casal. Aliado a esse entendimento, 

segundo Almeida (2008) o apoio do companheiro é extremamente importante, no que se refere 

à criação de um ambiente saudável para que a mulher possa sentir-se novamente integrada no 

contexto familiar. Por isso, é necessário que o parceiro esteja apto a oferecer afeto, assim a 
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paciente se sentirá acolhida e compreendida por ele, como percebido no relato das entrevistadas 

1 e 2: 

Me senti muito triste durante o tratamento só sabia chorar, meu marido que me 

colocava pra cima (Ent. 1). 

Meu parceiro ficou mais cuidadoso, onde vou, só vou com ele (Ent. 2). 

 

Portanto, o apoio da família e da rede social, pode ampliar ou minimizar a dor sentida 

por essas mulheres. Para corroborar com esses resultados, a pesquisa desenvolvida por Barros 

(2007), apontou que 100% das mulheres revelaram ter a família como o principal suporte para 

enfrentar uma doença como o câncer. Ainda segundo Palmeira (2011), o apoio da família é 

essencial para dar suporte às mulheres e, muitas vezes, ajudá-las a superar o impacto do 

diagnóstico e dos efeitos desagradáveis da doença, ajudando na adesão ao tratamento e na 

prática do cuidado com sua saúde. Acredita-se que o acolhimento familiar, nessa ocasião de 

sofrimento, favoreça o fortalecimento das mulheres em tratamento. 

Diante do exposto, ressalta-se que o apoio familiar recebido foi percebido de diversas 

formas nos relatos das mulheres a seguir, seja por meio de uma conversa, de uma orientação, 

da ajuda nos afazeres domésticos, do acompanhamento para realização do tratamento, entre 

outras. Apreende-se que o importante é a família e as pessoas mais próximas mostrarem-se 

presentes no processo de enfrentamento, independentemente da forma de apoio que oferecem. 

 

Meu esposo foi muito parceiro comigo (Ent. 8). 

Meu parceiro está entendendo bem, respeita o meu momento, me apoia (Ent. 10). 

Graças a Deus o parceiro respeitou meu tempo, ele é muito paciente não me cobrou 

nada, me acompanhava nas consultas (Ent. 11). 

Tive apoio da minha filha para as atividades domésticas, não precisei fazer nada, 

quando eu ficava muito tempo em pé eu sangrava muito, então ficava mais deitada, 

sem fazer esforço (Ent. 12). 

 

Todavia, a família pode não estar preparada para assumir esse cuidado. Nesse sentido, 

Barros (2007) afirma que quando as famílias vivenciam a condição de ter um ente com câncer, 

essas passam a agir como se a terminalidade fosse inquestionável e imediata, muitas vezes 

aumentando o sofrimento, em um momento tão difícil da vida da mulher, acarretando prejuízos 

psicológicos, afetando assim, o prognóstico e o estímulo para a manutenção do 

tratamento. Ainda nesse sentido, pessoas mais próximas ou membros da família podem não 
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suportar a situação complexa que envolve o adoecimento e tomam a decisão de se afastar, como 

relataram as entrevistadas abaixo:  

 

Tenho muitos problemas pra dormir, estou sentindo muita ansiedade, problemas com 

a família que não dá apoio, tenho que contar com os amigos, a família me faz muita 

falta, estou sem base (Ent. 7). 

Eu não tenho mais amigos, todos se afastaram eu só tenho vontade de sumir, eu só 

vejo tristeza, até as minhas filhas me abandonaram (Ent. 19). 

 

Sendo assim, diante dos dados encontrados, da discussão com os autores e da 

observação do pesquisador durante a realização das entrevistas, percebesse a complexidade do 

cenário de adoecimento por câncer do colo uterino e seu tratamento, bem como algumas de 

suas implicações na vida das mulheres acometidas por essa doença. 

Na situação da entrevista, para que as entrevistadas relatassem mais abertamente sobre 

suas histórias de vida, a pesquisadora lançou mão de uma escuta atenciosa, calma e acolhedora 

que permitiu obter a confiança das participantes, tendo em vista que a situação de entrevista 

colocou em contato pessoas que habitualmente não se conhecem.  

 

6.3 Categoria II:    A sexualidade da mulher em tratamento para o câncer do colo uterino: as 

repercussões conjugais e o processo de enfrentamento 

 

Inicia-se a discussão dessa categoria buscando o significado que a sexualidade tem na vida 

da mulher. Por definição da Organização Mundial da Saúde a sexualidade é um dos “aspectos 

centrais do ser humano ao longo da vida, uma dimensão biológica produzida no contexto 

sociocultural e histórico, ao qual o sujeito encontra-se inserido, recebendo, desse modo, forte 

influência de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, 

legais, históricos, religiosos e espirituais, englobando sexo, identidades e papéis de gênero, 

orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução” (MAIA, 2018)  

Neste contexto, Rodrigues (2018) conceitua saúde sexual, como “um estado de bem-

estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade”. É, portanto, um aspecto  de 

extrema importância à condição global de saúde do ser humano.  

Ainda nessa perspectiva, Costa (1994) expressa que a sexualidade é composta por três 

aspectos - biológico, psicológico e social – inter-relacionados e inseparáveis: O aspecto 

biológico considera a capacidade de um indivíduo dar e receber prazer sexual; portanto, engloba 
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o funcionamento dos órgãos sexuais e a fisiologia da resposta sexual humana, que compreende 

o desejo, a excitação e o orgasmo; O aspecto psicológico contempla a autoimagem sexual que 

se caracteriza por imagens que as pessoas têm de si próprias como homens e mulheres, 

influenciadas pela imagem corporal, que é a imagem mental que se tem do eu físico; O aspecto 

social envolve o papel social de gênero, comportamento de uma pessoa, segundo a expectativa 

dos grupos que essa pessoa faz parte, e o papel sexual, modo como se mostra aos outros e a si 

próprio, sensação de se sentir homem ou mulher.  

Diante do exposto, compreender a sexualidade e seus contextos torna-se ainda mais 

relevante quando tratamos da sexualidade da mulher que vivencia a experiência do diagnóstico 

de câncer do colo uterino e do tratamento correspondente, situações estas, que podem afetar 

profundamente a noção de sexualidade, fragilizando-a ainda mais diante de sua condição 

patológica.  

Para tanto, esta categoria foi representada pelos segmentos de texto das classes 1 e 3 

(visualizadas no Dedrograma I e II da CHD, figura: 4 e 5) e revelaram respectivamente as 

repercussões relacionadas ao processo de transformação da mucosa vaginal e da menopausa 

induzida, advindas da radioterapia, no relacionamento conjugal, assim como o processo de 

adaptação e enfrentamento do parceiro e da mulher frente a estas alterações.   

A disfunção sexual conceituada por Rodrigues (2018) como qualquer alteração na 

resposta sexual, composta pelas fases de desejo, excitação, orgasmo e resolução, com causas 

multifatoriais sistêmicas ou psicológicas foi um dos achados mais evidenciados no contexto da 

sexualidade feminina e sustentam a discussão desta categoria.  

Nesse sentido, segundo White (2008) o desenvolvimento de estenose ou encurtamento 

vaginal após o término do tratamento é, muitas vezes, considerado o principal complicador para 

as disfunções sexuais entre mulheres submetidas à radioterapia pélvica.  

Os relatos a seguir corroboram com o autor supra citado pois revelaram que o 

estreitamento do canal vaginal dificultou as relações conjugais, causando dores nas relações 

sexuais e alterações psicológicas atreladas ao medo da dor e de novas lesões ou sangramentos, 

com impacto significativo em todas as fases da resposta sexual. 

  

Antes eu e meu esposo tínhamos relações sexuais quase todos os dias, eu sempre 

queria, e procurava ele, agora fazemos duas vezes por semana, sinto que quando 

introduz o pênis não vai, não tenho vontade de ter relação (Ent.1). 

Eu não consigo ter relações, fechou, estava muito apertado e dói, não tenho vontade 

de ter relações sexuais, acabou, não sinto prazer nenhum (Ent. 3). 



70 
 

Ainda segundo White (2008) em virtude de todas as alterações físicas que podem 

ocorrer na vagina em longo prazo após o tratamento radioterapêutico, o baixo desejo sexual é 

particularmente prevalente em sobreviventes do câncer do colo uterino e pode ocasionar perda 

da libido e dificuldades de excitação. Alinhado a esse entendimento, Silva (2018) ressalta que 

este comprometimento é ainda exacerbado pelos demais efeitos do tratamento da doença que, 

em geral, também são consequentes à terapêutica quimioterápica (associada à radioterapia), 

bem como às incertezas perante a doença e às mudanças psicoemocionais e físicas, o que pode 

comprometer a qualidade de vida, corroborando com os relatos abaixo. 

 

O pior é a falta de vontade, é uma coisa tipo robótica, como se você fosse obrigada 

a fazer para o seu benefício do tratamento, não é exatamente dor, mas fico tão 

traumatizada com tudo que aconteceu antes de iniciar o tratamento que não dá pra 

relaxar, não é algo que vai fazer eu morrer de prazer, é como se eu estivesse virgem 

de novo (Ent. 08). 

Estou tão triste com os efeitos do tratamento que não tenho mais forças pra ter 

relações sexuais, na verdade eu não penso mais nisso, até esqueci, eu só sinto dor e 

mais nada (Ent. 22).  

A maior dificuldade é a vida sexual que fica totalmente diferente, e isso acaba 

deixando a gente sem perspectivas de tudo voltar a ser como era antes (Ent. 26). 

 

Apesar de algumas participantes, relatarem o esforço em manter a atividade sexual, 

cientes da importância prática dela como estratégia terapêutica para impedir o fechamento do 

canal vaginal, e assim, auxiliar na redução das alterações crônicas e irreversíveis do tratamento, 

a dor recorrente e a redução da lubrificação levaram essas mulheres a sentirem medo e 

consequentemente evitar as relações. Diante disso, um estudo realizado por Bakker (2017) na 

Alemanha corrobora com as narrativas abaixo, pois revelou que a preocupação com a dor 

durante a relação sexual induz a diminuição da excitação e, portanto, resulta em um aumento 

da secura vaginal e/ou tônus muscular inadequado e, consequentemente, culmina no aumento 

da percepção da dor.  

 

Tinha muito medo de sentir dor durante a relação, fiquei muito ressecada, não sinto 

vontade de ter relação, se ele não me procurar por mim não tem problema (Ent. 5). 

Ainda estou tentando trabalhar em mim esse medo da relação sexual, entender meus 

limites, saber onde dá e onde não dá (Ent. 8).  
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É difícil pra mim porque eu tenho muito medo, mas eu vou fazendo com calma, eu 

percebo o estreitamento da vagina, me causa um pavorzinho (Ent. 10). 

Quando eu tinha relação sexual eu sentia dor era incômodo, ficava áspero, arde, eu 

não podia ficar muito tempo sem fazer, porque depois a dor era maior, machucava, 

eu tenho medo porque não sei o que pode acontecer, depois de tudo que eu estou 

passando eu tenho medo do problema voltar (Ent. 15). 

 

Ainda nessa perspectiva, o estudo em tela constatou, como apontado no estudo de Silva 

(2018) que os sangramentos vaginais foram revelados dentre os desconfortos e/ou sintomas 

mais frequentemente relatados pelas mulheres durante as relações sexuais pós tratamento 

radioterápico e conduziram ao medo de novas relações sexuais. Nesse sentido, Vidal (2013) 

afirma que os sangramentos, geralmente, são decorrentes do ressecamento e estreitamento da 

luz vaginal, resultantes da radiação ionizante, podendo ocorrer de forma contínua, intermitente 

ou apenas durante a penetração vaginal no ato sexual e consequentemente levam a diminuição 

da libido e do prazer, afetando a resposta sexual corroborando com os relatos abaixo: 

 

Tenho medo de ter relação sexual porque no início sangrou muito, então não fazemos 

mais, fico sempre com aquele medo, e ele também, sempre me pergunta. Será que 

vai sangrar? e eu respondo: Não sei, melhor não fazer, mas pra mim não faz falta, 

não sinto vontade (Ent. 2).  

Eu que até hoje tenho medo da relação, porque eu sangrei muito, eu fico com medo 

de fazer e sangrar de novo e voltar tudo de novo (Ent. 11). 

Tive muitos sangramentos e fiquei com medo de ter novas relações sexuais (Ent. 16)  

Parei de ter relações com o meu parceiro por causa dos sangramentos, depois que o 

tratamento terminou eu fiquei com medo de novos sangramentos, minha vagina ficou 

muito apertada (Ent. 23).  

 

Cabe ressaltar ainda, conforme apontado pelo estudo brasileiro de Pessi (2016), que a 

prática de relações sexuais pós radioterapia foi referida somente por 26,4% das pacientes e que 

os motivos para este baixo percentual se associaram ao abandono de mulheres pelos parceiros 

e a falta de orientação. Esta condição também reflete o comportamento cultural conservador no 

que diz respeito à equivocada transmissibilidade e recorrência do câncer pela relação sexual, 

ressalta-se que o câncer de colo uterino é estigmatizado negativamente a partir do diagnóstico, 

por se tratar de uma infeção sexualmente transmissível pelo vírus do papiloma humano.  
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Os achados do estudo Bae (2016), corroboram com os relatos das entrevistadas 4, 14 e 

20, pois indicaram que algumas mulheres optam pela abstinência sexual, por necessidade da 

preservação da intimidade ou por rejeição, uma vez que, os companheiros não conseguem vê-

las como uma parceira sexual, pois o principal órgão sexual foi comprometido, resultando na 

perda do sexo e da intimidade.  

  

Optei por ficar sozinha depois que começaram os sangramentos para não ter que 

passar vergonha durante as relações sexuais (Ent. 4). 

Eu tinha muitas dores e sangramentos nas relações sexuais, meu parceiro não 

entendia e acabamos nos separando (Ent. 14). 

Eu sempre fui muito foguenta, sempre gostei muito do sexo, mas depois do 

tratamento meu marido parou de me procurar, então eu fui desanimando, vou fazer 

com quem, não vou trair ele, eu tento conversar, pois sei que eu já não estou mais 

bonita e que ele já não me ama mais (Ent. 20). 

 

Diante do exposto, salienta-se que a ausência de relações sexuais frequentes segundo 

Aydin (2016) favorece o estreitamento do canal vaginal, portanto, a terapia de dilatação com 

auxílio de dilatadores manuais, pode auxiliar nesse processo, pois para as mulheres sem 

parceiros e/ou sem atividade sexual, a prótese peniana configura a garantia da manutenção da 

atividade sexual e, consequentemente, o controle da estenose vaginal, mas em contrapartida, a 

adaptação forçada a terapia ou a relação sexual, acaba contribuindo com a carga global do 

câncer para mulher, evidenciado nos relatos das entrevistadas, 13, 16 e 19. 

 

Eu faço o exercício de dilatação, mas eu me esqueço, tem mais de quinze anos que 

não tenho um parceiro, não vou dizer que não vou me relacionar com ninguém nunca 

mais, mas não faz falta (Ent. 13). 

Depois da radioterapia estou tentando, mas sinto muita dor, não tenho prazer, ficou 

muito sensível, arde muito, mas tenho que fazer para não fechar o canal (Ent. 16). 

Ainda sinto vontade, tenho desejos, mas tudo parece que fechou pra mim, não tenho 

animo de fazer os exercícios com os dilatadores, sinto que está fechando o canal, eu 

era uma mulher cobiçada, hoje quando me olham só vejo desdenho, as vezes fico tão 

triste que sou arrogante com as pessoas”.  

 

Ainda nesse contexto, segundo os resultados do estudo de Pessi (2016) a prática de 

cuidados preventivos com dilatadores mostrou uma redução do medo e da dor durante as 
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relações sexuais, devido ao fortalecimento da musculatura pélvica e consequentemente 

contribuiu com a qualidade de vida das mulheres pesquisadas. 

Entretanto, apesar dos benefícios apontados na literatura, a adesão ao uso dos 

dilatadores parece ser um obstáculo, segundo o estudo de Cullen (2012) as pacientes 

entrevistadas pelo autor relataram que o uso do dilatador vaginal foi considerado complexo e 

trouxe profundas implicações psicológicas e emocionais, corroborando com os relatos das 

entrevistadas 20 e 24. O autor em sua análise descritiva relata a experiência de 10 mulheres que 

utilizaram os dilatadores vaginais, observou que a maioria delas relatou um certo grau de 

constrangimento, principalmente pelo formato do dilatador, e apesar de entenderem a 

importância clínica do uso, associavam o objeto a um “brinquedo sexual”. Este autor enfatiza 

a importância de orientar claramente as mulheres, não somente pela forma de utilização dos 

dilatadores, mas também sobre as barreiras emocionais e psicológicas que poderão se apresentar 

neste momento, bem como formas de enfrentá-las. 

 

Fico muito constrangida de ter que usar o dilatador, ainda estou criando coragem 

para usar, tenho vergonha. Nós tentamos ter relações algumas vezes mais eu sinto 

muita dor, não senti prazer nenhum, mas tentei aguentar porque sei que faz parte do 

tratamento, mas ele não quis mais, vai fechar mesmo (Ent. 20). 

Ainda estou tentando me adaptar aos exercícios, tenho medo de usar e acabar 

machucando (Ent. 24). 

 

Além das questões elencadas, outro aspecto que emergiu como dificuldades encontradas 

na sexualidade conjugal, e importante potencializador da disfunção sexual foi a menopausa 

induzida como consequência da perda da função ovariana pós radiação pélvica, que foi 

manifestada com sintomas mais graves do que a menopausa natural ou espontânea, causando 

um impacto potencial na qualidade de vida em vários aspectos como relatado pelas 

entrevistadas a seguir. Um estudo publicado por Pinheiro (2019) corroborou com esses achados, 

destacando que a deficiência estrogênica precoce resulta em fadiga, diminuição da libido e 

mudanças de humor, e ainda sintomas vaginais como ressecamento vaginal e dores durante as 

relações sexuais. 

O calor da menopausa me incomoda muito, é insuportável, já acordo com mal 

humor, nem eu estou me aguentando, meu humor oscila muito e o parceiro quem 

sofre (Ent. 8). 

A menopausa me deixou muito estressada, brigava à toa com meu marido (Ent. 9).  
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O calor da menopausa me incomoda muito, do nada eu sinto um calor danado com 

o ar ligado, depois vem uma onda de frio, tenho várias oscilações, quando eu não 

estou muito bem, quando estou meio pra baixo, eu me tranco no quarto, ligo a 

televisão, olho o telefone, mas não vou deixar isso me abater, não posso estragar 

minha vida por causa disso, estou aprendendo a lidar com isso, não sei quanto tempo 

vai durar, vamos ver até que ponto vai (Ent. 11). 

 

Ainda nessa perspectiva, Morais (2010) afirma que a menopausa fisiológica ou induzida 

é uma experiência individual, vivida de forma diferente por cada mulher, isto porque depende 

de uma complexa interação entre fatores biológicos, psicossexuais e socio-relacionais, que 

influenciam a capacidade da mulher em superar este período da vida, caracterizado por 

alterações significativas e inesperadas. Contudo, a gravidade dos sintomas da menopausa, os 

seus efeitos na qualidade de vida e o stress que induzem, afetaram o bem-estar físico e mental 

das participantes, que juntos vão alterar o seu relacionamento familiar e social, expressos nos 

relatos das entrevistadas 15, 26 e 28. 

 

Os sintomas da menopausa estão me deixando louca, uma hora eu estou rindo outra 

estou chorando, uma hora estou de casaco, outra hora sem roupa, uma hora bem 

estressada na outra um amor de pessoa, a gente vai se acostumando, mas isso 

atrapalha muito o relacionamento (Ent.15). 

O ressecamento é horrível, todas as vezes que vou ter relações parece que estou 

perdendo a virgindade, eu não consigo relaxar. Com a menopausa reduziu muito 

minha libido, e tudo soma, as vezes eu fujo do sexo, é muito complicado, só passando 

pra saber (Ent. 26). 

A menopausa me causa um calor insuportável, meu marido reclama muito de dormir 

no mesmo quarto que eu, tenho que ligar o ar condicionado e o ventilador, não tenho 

vontade nenhuma de ter relações sexuais, mas eu tenho meu esposo, ele fica jogando 

piadas, que vai arrumar outra na rua, que não tem mulher em casa (Ent. 28). 

 

No que tange as alterações vaginais atribuídas a menopausa induzida pelas participantes 

citadas acima, o estudo de Dennerstein (2005) contrapôs esses achados, o estudo em questão 

avaliou os efeitos de fatores hormonais e relacionais na função sexual, durante a transição para 

a menopausa e conclui que na mulher após a menopausa, a função sexual anterior e o 

relacionamento com o parceiro, são os fatores mais importantes para a função sexual nesta 

idade, do que os níveis hormonais.  
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Em síntese, de acordo com os relatos das pacientes sexualmente ativas, a atividade 

sexual sofreu alterações referentes a uma combinação de fatores sistêmicos e emocionais que 

levaram a um menor grau de desejo e excitação, causando diminuição da lubrificação com 

consequente ressecamento vaginal, dor, sangramentos e falta de prazer, culminando no 

sentimento de insuficiência em funcionalidade e saúde sexual, e o comprometimento da 

qualidade de vida sexual, afetiva e a autoestima. 

Portanto, observou-se nas narrativas relacionadas a sexualidade, dentro do contexto em 

que foram ditas e como foram ditas, os silêncios e os choros ao abordar questões tão íntimas. 

Essas reações remeteram a pesquisadora que a disfunção sexual dentre as diversas repercussões 

associadas ao tratamento radioterápico foi demostrada com imenso pesar e tristeza.  

 

6.4 Categoria III: Dificuldades de adaptação a nova condição de vida: reconstruindo uma 

nova imagem corporal 

 

Antes de iniciar a discussão desta categoria é importante ressaltar que cada modalidade 

de tratamento para o câncer do colo do uterino apresenta diferentes tipos de complicações 

possíveis. Estas complicações, uma vez presentes e permanentes, podem representar limitações 

estressantes e incômodas na vida e rotina das pacientes sobreviventes (CAIXETA, 2009). 

No que tange as alterações gastro e vesicointestinais cabe ressaltar que as estruturas do 

assoalho pélvico feminino funcionam como uma unidade, sendo importante a relação 

anatômico-funcional entre as estruturas pélvicas para a manutenção da função normal. A 

contribuição de fatores, tais como cirurgias pélvicas extensas e a radiação na cavidade pélvica, 

podem resultar em danos na vascularização pélvica e inervação autonômica dos músculos do 

assoalho pélvico, o que pode levar a uma série de disfunções associadas ao sistema urinário 

(diferentes tipos de incontinência urinária), anorretal (incontinência fecal, prolapsos e fístulas) 

e genital (disfunções sexuais) interferindo na qualidade de vida em vários aspectos (FITZ, 

2011). 

Nesse sentido, a Sociedade Internacional de Continência define incontinência como 

qualquer perda involuntária de urina ou fezes associada as mais diversas causas, caracterizado 

como um problema higiênico e social. A presença dos sintomas dessas perdas involuntárias 

encontra-se intimamente associado a impactos negativos na qualidade de vida das portadoras 

desta comorbidade, permitindo o surgimento de grandes repercussões nas relações sociais, 

conjugais, constrangimentos e insegurança (CASTANEDA, 2009). 
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Diante do exposto, esta categoria representada pela classe 4, (visualizada no 

Dendograma I e II da CHD, figura: 4 e 5) revelou que diante das disfunções gastrointestinais e 

urinárias, oriundas da radioterapia na cavidade pélvica, o afastamento das atividades 

profissionais e sociais, e as dificuldades de adaptação e ao manuseio dos dispositivos urinários 

(nefrostomias) tornam-se cada vez mais evidente no grupo de mulheres entrevistadas. Logo, as 

mulheres que se sentiram impedidas de retornar a essas atividades, permaneceram mais tempo 

dentro do espaço doméstico, gerando sentimentos de angustia, tristeza e impotência.  

Além da necessidade de ajuste à sua nova identidade de paciente oncológico, precisaram 

aprender a lidar com as dificuldades financeiras oriundas da interrupção das atividades laborais 

remuneradas. Os impactos do afastamento dessas atividades envolveram vários aspectos 

socioeconômicos que transitaram desde a real necessidade financeira que esteve relacionada a 

participação da mulher como parte complementar da renda familiar e/ou responsável única pelo 

sustento da família até o sentimento de impotência frente à sua nova condição, expressados nos 

relatos a seguir: 

 

Fiquei um ano e meio afastada do trabalho, foi minha maior tristeza, recebendo 

apenas um salário mínimo, tive que reduzir os gastos, não sobrava nenhum dinheiro 

pra nada. Parei a atividade física, gostava de dançar (Ent. 6). 

O tratamento me trouxe muitas dificuldades financeiras por não poder trabalhar 

(Ent.7). 

Estou louca pra voltar ao trabalho, é uma humilhação você depender do governo e 

sinto falta de sair de casa, distrair, ver outras pessoas, psicologicamente é muito bem-

vindo, voltar ao que gosta de fazer, estou sentindo falta até de pegar o ônibus cheio, 

voltar a rotina (Ent. 8). 

Eu tive que parar de trabalhar fora...sinto falta de sair pra fazer alguma coisa 

diferente, fazer uma coisa que a gente goste, mais aos poucos a gente vai se 

adaptando (Ent. 13). 

Eu quero poder voltar a trabalhar, já me deram até o laudo de invalidez, eu só queria 

ter a minha vida de volta (Ent. 19). 

Sinto falta de trabalhar e ter meu dinheiro, poder fazer minhas unhas, comprar 

minhas coisas (Ent. 20). 

O custo da fralda é grande pra minha família, eu não tenho ajuda, tive que parar de 

trabalhar (Ent. 28). 
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Ainda nessa perspectiva, Maher (2008) considera que de modo geral, as complicações 

gastrointestinais e vesicais decorrentes da toxidade aguda, denominadas cistite e retite actínica, 

constituem a maior fonte de angústia e sofrimento para as pacientes após radioterapia pélvica, 

em especial, a diarréia, a urgência e a incontinência fecal, já que podem torna-las incapacitantes 

socialmente. Ao encontro disto, no estudo de Vidal (2008), quando as pacientes foram 

indagadas sobre o efeito adverso, que, em sua percepção, mais as afetavam, a maioria respondeu 

a disfunção intestinal, contrastando com os efeitos registrados nos prontuários, os quais 

apontavam a estenose vaginal como efeito de maior frequência. Desta forma, a autora concluiu 

que as desordens no reto que afetam a função intestinal trazem mais sofrimento e/ou são de 

mais fácil referência durante as consultas. 

Diante disso, os relatos das participantes do estudo em tela, corroboram com os 

resultados do estudo de Vidal (2008), pois apontou que tais disfunções foram reveladas como 

manifestações crônicas com impacto considerável em diversos contextos, em 30% das 

participantes. Nesse sentido, Castaneda (2009) afirmou que o impacto que a incontinência 

acarreta na vida social leva a restrições quanto a frequentar lugares públicos, viajar, dormir fora 

de casa e visitar os amigos, por exemplo. Relacionado ao fato das mulheres, além de sentirem-

se envergonhadas em relação a sua condição, não encontrarem um lugar adequado para 

realização das micções e higiene pessoal, implicando na necessidade de permanecer próximo 

ao banheiro, limitando as atividades e contribuindo para um menor nível de funcionalidade. 

 

Fiquei com o intestino muito fragilizado, ele não me obedece, as vezes eu tenho que 

sair correndo, pra não fazer nas calças, eu perdi o controle do xixi e das fezes (Ent. 

7). 

 Tenho episódios frequentes de diarreia, que dificultam fazer viagens longas que 

precisem ficar muito tempo no trânsito (Ent. 18).    

Tenho diarreias frequentes, até pra sair de casa é complicado, tenho que pensar se 

terá banheiro próximo (Ent. 20). 

 

Além disso, tais disfunções culminaram no uso rotineiro de fraldas e absorventes, 

apontado nos relatados como um impacto significativo na privação do convívio social, gerando 

situações constrangedoras nos mais diversos contextos, além de alterações da autoestima. Nesse 

contexto, o estudo de Baessa (2014) corrobora com as narrativas das entrevistadas, pois revelou 

que o uso frequente de fraldas pode culminar em efeitos significativos sobre o bem-estar social 

e mental podendo afetar de modo significativo a qualidade de vida. O estudo em questão relatou 
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que 81% dos pacientes que apresentavam incontinências, e faziam uso contínuo de fraldas 

referiram sensações como: frustração, vergonha, preocupação com possíveis vazamentos, perda 

da autoconfiança, ansiedade e tristeza. 

 

Eu passei a usar fralda, o xixi descia sem eu sentir, eu tive muita dificuldade em 

adaptar as roupas por causa da fralda (Ent. 13). 

Após a radioterapia eu comecei a soltar a urina sem perceber, tenho que usar fralda 

o tempo todo, tenho assaduras, é muito desconfortável (Ent. 14). 

 Tenho diarreias frequentes, só posso sair de casa de fraldas, tenho que adaptar 

minhas roupas (Ent. 22). 

Não tenho mais relações com meu esposo, porque não consigo segurar a urina[...] 

uso fraldas constantemente, não posso usar qualquer tipo de roupas e nem ir a 

qualquer lugar, tenho que estar sempre me trocando, porque sempre vaza. Usar 

fraldas é a pior parte, pra mim é pior do que o próprio tumor, não vou a lugar nenhum, 

parei de frequentar a igreja, tenho vergonha de vazar na frente das pessoas, me molho 

toda na troca de uma fralda para outra (Ent. 28).  

            

No que concerne as dificuldades relacionadas ao uso de dispositivos, a nefrostomia, 

obrigou as depoentes a realizarem grandes transformações em várias dimensões das suas vidas. 

Apesar de manterem sua condição encoberta sob as roupas, o uso desse dispositivo rompeu com 

os seus esquemas anteriores e as fizeram sentir-se diferente das outras mulheres.  

Nesse sentido, segundo o Departamento de Psiquiatria da Unifesp, mulheres submetidas 

a este tipo de intervenção cirúrgica, a nefrostomia, enfrentam várias modificações no seu dia-

a-dia, as quais ocorrem não só no nível fisiológico, mas também no nível psicológico, 

emocional e social, intimamente relacionado a insegurança, incertezas quanto ao futuro, mitos 

relacionados a ele, medo, entre outros (FERNANDES, 2019). 

A preocupação com a imagem corporal e com possíveis vazamentos nos dispositivos 

coletores também foram elencados como limitadores das atividades cotidianas, observados no 

conjunto dos relatos das entrevistadas. 

 

Eu tenho muito medo de fazer certas coisas por causa da nefrostomia, como colocar 

um biquini pra ir à praia, não posso, tem gente que vai e não quer nem saber, eu 

jamais vou fazer isso, eu já tive infecções urinárias violentas (Ent. 13). 

A nefrostomia me atrapalha, acho que atrapalharia qualquer um, eu vou para a igreja 

a bolsa enche, toda hora eu tenho que ir ao banheiro, parar a minha oração (Ent. 14).  
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O uso da nefrostomia é muito desconfortável, a gente só pode dormir do mesmo lado 

(Ent. 22). 

Me incomoda, eu bebo muita água, a bolsa fica cheia, tenho medo do cateter soltar, 

tenho medo de viajar, fico pensando que qualquer problema que acontecer a gente 

tem que estar perto do hospital, a gente tenta levar uma vida normal dentro do 

possível, eu escondo a bolsa, tem gente que nem sabe que eu uso (Ent. 13). 

A nefrostomia me atrapalha muito na hora de dormir, tem todo um jeitinho para não 

machucar..., sinto falta de tomar um banho sem a preocupação de estar molhando, 

não posso mais tomar um sol, ir à praia, piscina (Ent.26). 

 

O estudo de Fernandez (2019) corrobora com relato das pacientes supra citadas, pois ao 

avaliar a qualidade de vida em pacientes nefrostomizadas revelou que viver com esse tipo de 

dispositivo gera ansiedade e tem impacto importante na qualidade de vida das pacientes em 

todas as áreas avaliadas (mobilidade, cuidados pessoais, atividades diárias, dor e ansiedade). 

Ressaltou ainda que de todas as mulheres que trabalhavam antes do implante da nefrostomia, 

um alto percentual delas está em licença médica, o que mostra não só o grau de deficiência 

física, mas também o enorme impacto social e trabalhista. 

Ainda nesse contexto, ao deparar-se com a presença de um dispositivo permanente, as 

participantes apresentaram dificuldades em aceitar sua nova condição de vida. A necessidade 

de aprender a conviver com uma forma de eliminação não usual, culminou em sentimentos 

conflituosos, entre a felicidade por estar viva e a angustia em perder um segmento corporal, 

representadas pelo processo de luto e pela falta de perspectivas futuras.  

Evidencia-se nos relatos, que como forma de enfrentamento dessa condição, emergiram 

sentimentos como frustação e negação por parte das depoentes, acompanhados da perda do 

prazer em realizar atividades que antes eram valorizadas, além de alterações em seus 

relacionamentos, conjugal, familiar e/ou social. Estar nefrostomizada implicou não só no uso 

da bolsa coletora, mas em uma nova imagem corporal que precisou ser reconstruída. 

 

É muito ruim, você começar a se aceitar, a se ver desse jeito, eu não sei se ainda 

estou pronta, mas eu ainda não me aceito, a gente tem que ser forte, tem que viver, 

forte pelos meus filhos, você tem que se enquadrar, limitar a sua vida no que você 

pode ou não pode fazer, eu sempre fui à praia, todo final de semana estava com a 

minha filha na praia, hoje ela pede e eu só falo que não posso, é muita coisa que até 

pra aceitar é difícil, se não tiver uma cabeça muito boa você acaba pirando (Ent. 15). 
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A maior dificuldade pra mim da nefrostomia foi a aceitação, agora que eu estou 

começando a fazer alguma coisa, agora que estou conseguindo conversar, falar o que 

eu tenho, pra mim foi muito difícil, eu falo sempre pra minha mãe, eu só queria ser 

normal de novo...eu não nasci com isso, eu não nasci assim, você acaba se limitando 

é muito difícil (Ent. 16). 

 Eu entendo que talvez eu não vá conseguir me livrar na nefrostomia, e ela está 

salvando minha vida, é esquisito olhar no espelho e saber que o dispositivo agora faz 

parte de você, é o seu novo rim (Ent. 26).  

 

Além das dificuldades relatadas na adaptação e manuseio dos dispositivos, para essas 

mulheres a perda desse segmento corporal não representou somente a inabilidade do corpo 

funcionar como anteriormente, elas consideraram como uma imperfeição física, culminando 

em sentimentos de pouca atratividade pelo sexo oposto e evitaram o contato sexual. Alinhado 

a esse entendimento Santos (2008) corrobora com as narrativas abaixo quando afirma que entre 

os mitos sobre as características femininas arraigados na cultura ocidental, ressalte-se o do ideal 

do corpo da mulher: ele deve ser fértil, passivo sexualmente, frágil, delicado, perfeito, belo e 

destinado ao prazer masculino.  

 

Me sinto insatisfeita com meu corpo, as vezes não quero nem me olhar no espelho, 

perdi até o interesse em ter relações sexuais, eu queria encontrar um companheiro 

não pra fazer sexo, mas pra ter uma companhia (Ent. 7). 

Eu era muito vaidosa, hoje eu não me acho mais, prefiro não me olhar no espelho, 

você era normal de uma hora pra outra tudo mudou, estou agoniada (Ent. 19). 

Emagreci muito, não é fácil você se olhar no espelho e não ver o que você era, sinto 

desgosto, as vezes não acredito como cheguei nessa situação (Ent. 22). 

 

Observa-se que diante do exposto, segundo Sprunk (1999) há um ideal padrão de beleza, 

sensualidade e prestigio social que norteiam o jeito que nos vemos e como nos sentimos quando 

somos observados pelos outros. Ao analisar a percepção que a sociedade tem sobre a imagem 

corporal, tendo como beleza o vigor e a saúde, é compreensível que pacientes nefrostomizadas 

apresentem senso de exclusão. Sendo assim, dentro do contexto apresentado, a aparência física 

é supervalorizada, gerando nessas pacientes uma autoestima reduzida. 

Ainda nessa perspectiva, dentro de seu conhecimento prévio sobre a imagem corporal, 

Schilder (1999) também aborda sobre o papel desempenhado pelo vestuário no corpo, que em 
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muitos casos passa a ser parte do mesmo, pois quando uma pessoa escolhe um tipo de roupa, 

está ao mesmo tempo, de forma inconsciente, expondo como quer se posicionar no meio social.  

Sem dúvida que o vestuário é um meio de modelar a imagem que cada ser carrega de si 

mesmo. Observa-se que a roupa é instrumento de inclusão, é possível que o indivíduo ao 

escolher um tipo de vestuário não está somente utilizando vestimentas convencionais, esta ação 

carrega todo um sistema para normalização da aparência. Diante do exposto, os relatos a seguir 

revelaram um sentimento de desajustamento da normalidade padronizada diante da necessidade 

de adaptação do vestiário ao uso permanente dos dispositivos (SCHILDER, 1999). 

 

Tenho dificuldades com as roupas, só uso calças com elásticos, minhas calças jeans 

eu dei todas (Ent. 13). 

A nefrostomia atrapalha em tudo, não posso colocar uma roupa mais adequada, não 

posso colocar um vestido, até a calcinha não posso usar os dois lados iguais, um lado 

fica embaixo por causa da bolsa (Ent. 14). 

Eu doei todas as minhas calças não posso usar mais, somente roupas largas, isso me 

entristece muito (Ent. 19). 

Tenho dificuldades de adaptar as roupas, um shortinho que eu gostava tanto, não 

posso mais usar, doei todos, não aguentava mais olhar pra eles e não poder usar, 

então pensei, vou acabar com essa dor (Ent. 26). 

 

Ainda no que concerne as complicações da radioterapia que afetam diretamente a 

autoestima e autoimagem, as alterações subcutâneas oriundas da radiação na cavidade pélvica 

também foram reveladas pelas participantes como agregadoras desse processo. Neste sentido, 

Almeida (2008) ressalta que apesar dos avanços ocorridos para preservação da área irradiada, 

os efeitos adversos ainda são manifestados principalmente na pele e caracterizam-se por 

radiodermatites que variam de um leve eritema e prurido, descamação seca ou úmida à necrose 

tecidual e manchas crônicas tardias. 

Os resultados do estudo de Rocha (2018) comprovaram que a radiodermatite acarreta 

prejuízos na qualidade de vida das pacientes em tratamento, uma vez que sintomas físicos, 

alterações na imagem corporal e reações emocionais podem levar ao isolamento social e 

alterações da autoimagem, prejudicando as relações conjugais e corroboram com os relatos das 

participantes.  

As manchas que estão aparecendo no meu corpo estão me deixando desgostosa, 

usava minhas roupas curtas, não posso usar mais, choro todos os dias embaixo das 

cobertas (Ent. 3). 
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O que mais me incomoda são as manchas escuras nas partes íntimas, tenho vergonha 

que meu parceiro veja (Ent. 10). 

Ainda não comecei a ter relações sexuais de novo, a parte de baixo ficou muito 

sensível, irritado, vermelho, deu umas bolhas iguais a queimadura (Ent. 12). 

As manchas que ficaram no meu corpo me incomodam um pouco, eu tento disfarçar 

com maquiagem, mas ficaram bem escuras (Ent. 18). 

 

6.5 Categoria IV: Estratégias de enfrentamento: ressignificando a vida e reconstruindo 

valores através da rede de apoio. 

 

Ao receber o diagnóstico de câncer, uma doença que traz tantos sofrimentos e 

preocupações, cria-se uma situação desestruturante, não só para quem é por ela acometido, mas 

também para todos que o cercam, uma vez que se veem surpreendidos por um momento de 

grande estresse, que leva a mudanças de comportamento. Esses comportamentos irão definir 

quais estratégias serão utilizadas para os momentos de confronto com a situação de 

adoecimento (COSTA, 2009). 

Segundo Angelo (2010), cada pessoa se relaciona e experiencia de maneira diferente o 

seu processo de adoecimento, de forma que o sofrimento nunca é o mesmo, tendo sua forma de 

enfrentamento de maneira individual diante dos seus significados de vida. Esse processo se dá 

de maneira marcante ao se relacionar com uma enfermidade como o câncer, que traz consigo 

muitas incertezas sobre o seu curso e futuro, causando profundas mudanças na vida de quem o 

vivencia. 

O termo enfrentamento vem do inglês coping, e está relacionado a uma variedade de 

respostas frente às situações estressantes; as quais são caracterizadas com base na vivência do 

indivíduo e em reações emocionais presentes; o indivíduo se comporta de forma a controlar ou 

reduzir os efeitos físicos, sociais e emocionais consequentes de tal situação (NUNES, 2010).  

O enfrentamento pode ser classificado em duas importantes divisões: enfrentamento 

centrado no problema e enfrentamento centrado na emoção, embora muitas vezes ocorram 

simultaneamente, podendo ser mutuamente facilitadores (COSTA, 2009). 

O enfrentamento centrado no problema busca a reflexão focada na resolução do 

problema, sendo identificado como uma maneira eficiente de modificar as pressões internas, 

por tentativa de remover ou abrandar a fonte estressora, possibilitando a busca de soluções para 

a doença. Já o enfrentamento centrado na emoção é, por muitas vezes, uma "reavaliação 

cognitiva", pois o indivíduo realiza uma série de manobras cognitivas com o objetivo de 
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modificar o significado da situação, não importando se isso é feito de forma realista ou com 

distorção da realidade. Esse tipo de mecanismo de enfrentamento não modifica a situação 

propriamente dita, mas serve para o indivíduo negociar com as emoções e, assim, manter uma 

autoestima positiva, esperança e bem-estar (COSTA, 2009). 

Diante do exposto, esta categoria e a subcategoria, foram representadas pela classe 2, 

(visualizada no Dendograma I e II da CHD, figura: 4 e 5), e revelou as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelas participantes a fim de contribuir com a nova situação vivenciada. 

Observou-se no relato das entrevistadas estratégias centralizadas com foco na emoção, 

buscando fazer ou acreditar em algo ou alguém para que pudessem sobreviver aos possíveis 

contratempos advindos do tratamento.  

Partindo da crença em uma força sobrenatural, o apego à religiosidade constituiu um 

aspecto importante extraído das entrevistas a seguir, um amparo espiritual no enfrentamento 

das repercussões do tratamento. Nesse contexto, a fé adquiriu a função de estabelecer um pacto 

com a vida, de conseguir um aliado na luta contra a doença (SALIMENA, 2014). 

 

Fiquei arrasada, mas com meu Jesus no barco sei que tudo ficará bem (Ent. 9). 

Achei que iria morrer, pensava meu Deus estou apodrecendo, entrei eu depressão 

quase não comia, só pensava que iria morrer que não iria dar tempo, pedia pra Deus 

me dar forças (Ent. 12). 

Só peço a Deus forças para aguentar até o final, é muito triste você ter um filho 

pequeno e pensar que não vai poder cuidar (Ent. 22). 

 

Nesse contexto, segundo Muniz (2008) a busca pela ajuda de Deus remeteu uma 

simbologia de um poder supremo que tudo pode, e que, por isso, irá ajudá-las nesse momento 

de angústia, sofrimento e aflição. A religião, como suporte em momentos difíceis, é uma 

concepção sociocultural apreendida no âmbito familiar e no grupo social onde a pessoa está 

inserida. O tipo de religião não importa, o importante é o apoio espiritual que ela fornece para 

a esperança de uma vida melhor. 

Ainda nessa perspectiva segundo Jarros (2008), a espiritualidade é entendida como o 

conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, remetendo a questões 

como o significado e sentido de vida, não nos limitando a qualquer tipo específico de crença ou 

prática religiosa, representando uma importante fonte de conforto e suporte, para muitas 

pessoas, durante o período de sofrimento, trazendo-lhes serenidade para enfrentar as 

adversidades da doença. 
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Outra estratégia centralizada na emoção utilizada pelas entrevistadas foi a busca pelo 

suporte emocional provido pela rede de apoio social. Segundo Campos (2020), rede de apoio 

social é um “conjunto de sistemas e de pessoas significativas, que compõem os elos de 

relacionamento recebidos e percebidos do indivíduo”. Ainda de acordo com Juliano (2014) os 

laços sociais duradouros são importantes porque fornecem ajuda em tempos de necessidade, 

permitindo enfrentamento e superação em momentos de crise. 

Nesse sentido, o apoio da família foi uma das principais redes de apoio recorridas pelas 

participantes para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Segundo Costa (2009), 

enquanto o paciente trava uma luta contra a doença, tentando lidar melhor com o estresse, a 

família tem um importante papel em apoiar ou não as mudanças que ocorrem com ele, evitando 

os fatores desnecessários de estresse ou ajudando-o a lidar. 

Campos (2020) salienta ainda, a influência de redes de apoio afetiva na produção de 

estratégias eficazes em situações de crise. A eficácia da rede se expressa por respostas com 

significativa redução de sintomas psicopatológicos, tais como depressão e sentimento de 

desamparo. Na ausência desta rede, pode-se verificar o aumento da vulnerabilidade das pessoas 

frente a uma situação de risco. 

 

Me senti muito triste durante o tratamento só sabia chorar, tenho medo de morrer, 

minha netinha que nasceu e Deus me deram muita força (Ent. 1). 

Fiquei com muito medo de morrer, deixar meus filhos e meus pais que eu que 

cuidava, me afastei da minha família, minhas irmãs, só chorava muito (Ent. 5). 

Eu me vejo como se estivesse de mãos dadas com a morte, olhar para o meu filho e 

não ter a certeza que amanhã eu estarei ao lado dele (Ent. 26). 

 

Observou-se ainda, nas vozes das participantes supra citadas a necessidade que as 

mulheres têm de estar em condições de exercer suas funções sociais de mãe, de provedora e de 

cuidadora. Assim, as apelativas de apego com Deus foram presenciadas, diante do lugar 

ocupado na dinâmica social. 

Essa vulnerabilidade emocional revelada nos relatos, pode ocorrer porque o período de 

tratamento torna-se mais longo e/ou intenso, ocasionando maior desgaste e, somado a esse fator, 

existem as questões pessoais vivenciadas por cada mulher (como a idade, momento de vida, 

representação do tratamento). Ainda, segundo Carvalho (1994) os temores do paciente 

oncológico estão relacionados à perda dos ideais, os objetivos de vida, os papéis sociais, ao fato 
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de causar sofrimento à família e o enfrentamento de mudanças corporais decorrentes da cirurgia 

e tratamentos complementares. 

Ainda nessa perspectiva, outra forma de enfrentamento focado na emoção extraído das 

entrevistas foi a revalorização da vida através da experiência do adoecimento. Por se tratar de 

uma enfermidade que ameaça a vida, sentimentos dos mais variados foram despertados pelas 

mulheres que vivenciaram o tratamento para o câncer devido ao medo e a insegurança quanto 

ao curso da doença, sua sobrevida e seus impactos, provocando uma série de modificações na 

forma como se sentem em relação a si mesmas e no modo de veem a vida. Diante disto, de 

acordo com o relato das participantes a seguir, buscaram refletir, valorizar e experienciar a vida 

de outra maneira após o tratamento (GARCIA, 2015). 

 

Evolui muito como pessoa agora, valorizo as pequenas coisas, principalmente a 

família (Ent.8). 

Fiquei muito surpresa em saber que eu estava doente, a gente vê acontecendo com 

todo mundo, mas não pensa que pode acontecer com a gente, mas estou tentando 

aceitar, tentando superar (Ent. 11).    

 

A dor emocional ou psíquica relacionado ao processo de enfrentamento, segundo Cicely 

Saunders, induziu à uma mudança do humor, à perda do controle sobre a própria vida e à 

desesperança das participantes, mas também levou a uma necessidade de redefinição perante o 

mundo (FROSSARD, 2019).  

Devido ao significado do câncer, as entrevistadas redirecionaram sua atenção a novos 

aspectos ou perceberam a experiência de um novo ponto de vista. O alívio do sofrimento, a 

sobrevivência ou a cura não significaram o retorno ao estado anterior à doença, essa situação 

alterou-se como uma nova experiência - uma segunda oportunidade de vida trazida pela 

sobrevivência (COSTA, 2009). 

Em síntese, o tratamento do câncer foi percebido e tomado como ferramenta de 

aprendizagem de revalorização de si e da família. Foi possível perceber, a recorrência de falas 

sobre aprendizado e revalorização da vida, intensificação do presente que a experiência de estar 

com câncer promove e a ocupação de um status de vencedoras numa luta contra a morte. As 

entrevistadas parecem criar uma necessidade de revalorizar o tempo e viver bem com o mundo, 

como se fosse necessário demonstrar o aprendizado obtido sobre elas mesmas a partir do 

contato com uma doença emblemática como o câncer. 
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6.5.1 Categoria IV.I: Convivendo com o câncer do colo uterino: O estigma do câncer e 

suas representações sociais. 

 

A palavra câncer carrega um estigma muito forte, especificamente o câncer do colo 

uterino torna-se ainda mais temido pelo fato de acometer uma parte valorizada do corpo das 

mulheres, que em muitas culturas desempenham uma função significativa para sua sexualidade 

e identidade (SILVA, 2020). 

Após o diagnóstico confirmado e durante o tratamento as pacientes veem sua identidade 

e vida modificadas, exigindo-lhes lidar com a diferença – a de ter câncer. Cabe ressaltar ainda, 

que o câncer em qualquer topografia é reconhecido como uma doença estigmatizada pela 

expectativa da morte, sua evolução dolorosa, incapacitante, mutilante está relacionada com a 

desesperança, a dor, o medo e a morte (CAMARGO, 2000).  

Nesse contexto, o termo estigma emerge como referência a algo que marca, que 

discrimina. O estigma de uma doença grave como o câncer é motivo de sujeição aos 

preconceitos e de encobrir a situação vivenciada. As reações e os sentimentos dos portadores 

da doença e seus familiares são fortemente influenciados pelos aspectos valorizados em nossa 

cultura como saúde, corpo perfeito e vida. Esses parâmetros são responsáveis pelos sentimentos 

de tristeza, depressão, sofrimento, medos e incertezas e, principalmente, pela impotência frente 

à declaração de finitude da vida, que acompanha as pessoas acometidas pela doença 

(MARUYAMA, 2005). 

Apesar de toda a evolução tecnológica e das formas de tratamento, o estigma do câncer 

imprime sua marca na cultura e, ainda hoje, a cristalização deste estigma repleto de 

representações negativas parece não se dissolver. Paira sobre a nossa sociedade um mito de que 

o câncer é uma doença maldita e, desta maneira, pode traduzir conotações negativas se 

comparado a outras enfermidades. Esta dificuldade na aceitação, pela sociedade, pode ser 

atribuída a diversos fatores, destacando-se, entre eles, o temor de todos a um sofrimento 

prolongado nas etapas terminais do câncer (SILVA, 2020). A forma que o estigma da doença 

afetou as entrevistadas em diferentes contextos foi claramente revelada nas falas a seguir: 

 

As pessoas te olham com pena, e perguntam se eu não vou melhorar. O câncer não 

me matou mais me deixou uma sequela muito dolorosa (Ent. 19).  

Eu fico arrasada com a reação das pessoas, eu passo elas ficam comentando que eu 

tenho câncer, fico isolada dentro de casa, fico triste, chorando, todos comentam o 

quanto que eu emagreci (Ent. 23).  
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 Tenho medo de ir a certos lugares e as pessoas ficarem perguntando, se tenho câncer, 

se fiz tratamento (Ent. 25).  

A maneira que as pessoas te olham como se você fosse morrer me deixa mais pra 

baixo, o fato de estar careca, faz as pessoas te olharem com pena (Ent.26). 

 

Ainda nessa perspectiva, essa imagem de finitude pode ter sua causalidade advinda dos 

processos sociocognitivos internalizados pela sociedade através das notícias veiculadas pela 

mídia, por ser uma doença de grande magnitude e com variáveis diversas com lendas e mitos a 

ela atribuídos (BARROS, 2018). 

Nesse sentido, Karkow (2015) ressalta que a história do câncer é permeada por medos 

e por vergonha, sentimentos que fazem o imaginário social remeter ao passado e que trazem 

para o presente aqueles temores e expectativas negativas, mesmo após os avanços técnico-

científicos. Observou-se nos relatos abaixo que os significados atribuídos ao câncer, 

transmitidos social e culturalmente, influenciam diretamente no modo como as pessoas e as 

famílias projetaram as expectativas relacionadas ao tratamento das participantes. 

 

Olham pra gente com um olhar de pena e acaba piorando muito a situação, machuca 

muito, eu não queria mais contar para as pessoas, minha própria filha me disse: 

Mamãe eu sei o que é câncer, a moça da televisão tinha e ela morreu...aquilo acabou 

comigo (Ent. 12). 

 Quando você começa a se tratar passa a ter uma visão muito difícil de tudo que está 

acontecendo, as pessoas lá fora colocam uma imagem horrível do que é essa 

doença...quando você fala câncer as pessoas dizem, nossa você vai morrer? Você vai 

ficar careca? (Ent. 15). 

 

De modo geral, diante do exposto, observou-se que cada entrevistada tem um modo 

particular de enfrentar a doença e o tratamento. Isto irá variar de acordo com sua personalidade, 

seus princípios, seu contexto familiar e social, seus valores, entre outros. Apesar disto, o que 

verificamos é que comumente o processo de tratamento do câncer é vivido como uma crise, 

uma vez que esta notícia traz à tona uma série de representações negativas (BARROS, 2018). 

Em síntese, a interrupção de um cotidiano planejado, o adiamento de projetos, o 

sentimento de perdas que isto gera e o anuncio da condição de finitude que o diagnóstico 

carrega, caracterizaram os principais sentimentos relatados pelas pacientes no estudo em tela. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atendendo ao objetivo da pesquisa, a partir dos resultados encontrados, foi possível 

compreender que as repercussões do tratamento radioterápico para o câncer do colo uterino 

influenciaram robustamente a vida das mulheres entrevistadas no contexto biológico e 

psicossocial durante e após o tratamento.  

O estudo apontou que quanto a inversão de papéis sociais condicionados pela sociedade, 

as maiores preocupações identificadas nos resultados, centralizaram-se na impossibilidade de 

executar as atividades domésticas, gerar e cuidar dos filhos, da família e do lar, concluindo que 

a falta dessas atividades desencadeou sensações de incapacidade sentindo-se menos mulher. 

Constatou também que as alterações da mucosa vaginal e a menopausa induzida, 

advindas da radioterapia, foram responsáveis por repercussões negativas significativas na 

sexualidade das mulheres entrevistadas e nos relacionamentos conjugais. 

Além disso revelou, que diante das disfunções gastrointestinais e urinárias, oriundas da 

radioterapia na cavidade pélvica, o afastamento das atividades profissionais e sociais, e as 

dificuldades de adaptação e ao manuseio dos dispositivos urinários (nefrostomias) tornam-se 

cada vez mais evidente no grupo de mulheres entrevistadas. Logo, essas mulheres 

permaneceram mais tempo dentro do espaço doméstico, sem fonte de renda, gerando 

sentimentos de angustia, tristeza, impotência, além de alterações na imagem corporal. 

Diante das questões apresentadas, como forma de enfrentamento o estudo aponta o quão 

positivo foi o apoio das redes sociais durante esse processo, tendo a fé, a família e os filhos 

como fonte de esperança. 

Neste sentido, após a compreensão dos resultados faz se necessário pensar em 

intervenções que possam subsidiar a elaboração de estratégias que auxiliem uma melhor 

interpretação deste processo, direcionando o cuidado, aumentando a qualidade de vida e 

auxiliando na reorganização da vida profissional, social e familiar dessas mulheres. 

Sendo assim, a relevância deste estudo reside no fato de compreender melhor algumas 

das questões implicadas no contexto do tratamento radioterápico para o câncer do colo do 

uterino, com foco na subjetividade dessas mulheres em relação a possíveis repercussões em 

vários contextos. Dessa maneira, há possibilidade de reflexão sobre as atuações dos 

profissionais de saúde em oncologia de modo a oferecer um atendimento mais global a essas 

pacientes, proporcionando uma escuta mais atenta às suas demandas, a qual muitas vezes é 

prejudicada por diversas razões, seja por mecanismos de defesa, medo, preconceito, razões 

socioculturais, entre outras. 
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Ademais, o estudo poderá contribuir para o delineamento acerca da evolução do 

conhecimento em Ciências do cuidado em saúde no que diz respeito a proposta do Mestrado 

acadêmico do PACCS/UFF e para a ampliação das pesquisas em oncologia do GIEPO, núcleo 

de pesquisa ao qual se insere esse estudo. Ainda nesse sentido, deixamos como recomendação 

a possibilidade de novos estudos, a partir dos resultados encontrados. Ratifica-se que o estudo 

não se esgota com a conclusão desta pesquisa, mas deixa o incentivo para que novos estudos 

sejam realizados, entendendo que é com a produção de novos conhecimentos que temos a 

possibilidade de vislumbrar novos caminhos e, com eles, uma melhor compreensão e, até 

mesmo, respostas para as inquietações surgidas em nossa prática diária de assistir ao outro. 

Por fim, cabe ressaltar, que essa pesquisa teve como limitação encontrar referencias que 

abordassem o objeto de estudo e corroborassem com a discussão e fundamentação teórica dessa 

pesquisa. A redução no número de estudos sobre esta temática nos últimos anos sugere que este 

ainda é um tema que merece ser explorado com pesquisas mais amplas para melhor elucidação 

dos resultados aqui encontrados.  

Vale também colocar como dificuldade alguns intervenientes encontrados ao longo da 

coleta de dados como o atendimento reduzido do ambulatório de enfermagem por conta da 

pandemia da COVID-19, o que gerou um atraso considerável no cronograma previsto. E ainda, 

ter sido realizada em um único centro, traduzindo a realidade de uma clientela de uma 

instituição pública, o que demanda pesquisas mais amplas abrangendo outros cenários e outras 

metodologias. 
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ANEXO A 

 

         TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O CUSTO DA CURA: REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DO 

TRATAMENTO RADIOTERAPICO PARA O CÂNCER DO COLO UTERINO 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa porque está em tratamento nesta 

instituição e teve um diagnóstico de um tipo de câncer chamado câncer de colo de útero. Para 

que você possa decidir se quer participar ou não, precisa conhecer os benefícios, os riscos e as 

consequências pela sua participação.  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem esse 

nome porque você só deve aceitar participar desta pesquisa depois de ter lido e entendido este 

documento. Leia as informações com atenção e converse com o pesquisador responsável e/ou 

com a equipe da pesquisa sobre quaisquer dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra 

ou frase que você não entenda, converse com a pessoa responsável por obter este 

consentimento, para maiores esclarecimentos. Após receber todas as informações, e todas as 

dúvidas forem esclarecidas, você poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira 

participar. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: 

- Compreender as repercussões psicossociais do tratamento radioterápico para o câncer do colo 

uterino. 

 

BENEFÍCIOS  

Você não será remunerada por sua participação nessa pesquisa.  O benefício principal 

da sua participação é possibilitar uma compreensão das repercussões psicossociais decorrentes 

do tratamento radioterápico oncológico. Além disso, a análise final desta pesquisa através da 

compreensão dos resultados alcançados beneficiará outras pacientes que estejam enfrentando 

esse mesmo processo. 

 

RISCOS 

É importante que você entenda que nenhum procedimento médico adicional será 

realizado. Apenas serão analisados os dados coletados no questionário a ser respondido, assim 
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como os dados do seu prontuário. Você responderá uma entrevista com questões relacionadas 

a possíveis alterações na sua vida cotidiana durante o tratamento radioterápico para o câncer de 

colo de útero que podem te abalar psicossocialmente, se necessário o pesquisador responsável 

irá sugerir encaminhamento ao ambulatório de psicologia do HCII.  Há um possível risco de 

quebra de anonimato dos dados ou perda de confidencialidade, mas para garantir o total sigilo 

das suas informações, os dados serão identificados com registros numéricos sequenciados 

(1,2,3,4...) sem identificação por nome e matrícula, e qualquer outro risco potencial que se 

refere à possível quebra de anonimato dos dados ou perda de confidencialidade, será evitado 

através da restrição de acesso aos somente à equipe de pesquisa e guarda em local restrito.    

 

CUSTOS  

Se você concordar participar deste estudo, responder o questionário e autorizar uso das 

informações do seu prontuário como descrito acima, você não terá quaisquer custos ou despesas 

(gastos) pela sua participação nessa pesquisa.  

 

CONFIDENCIALIDADE  

Se você optar por participar desta pesquisa, as informações sobre a sua saúde e seus 

dados pessoais serão mantidas de maneira confidencial e sigilosa. Seus dados somente serão 

utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os pesquisadores 

autorizados terão acesso aos dados individuais, bem como às informações do seu registro 

médico. Mesmo que estes dados sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação 

científica, sua identidade permanecerá em segredo.  

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS  

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de 

assistência psicológica ou social, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e 

acompanhamento médico independem de sua participação nesta pesquisa.  

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO  

A sua participação é voluntária e a recusa em autorizar a sua participação não acarretará 

quaisquer penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito, ou mudança no seu 

tratamento e acompanhamento médico nesta instituição. Você poderá retirar seu consentimento 

a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper sua 
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participação na pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser comunicada e a coleta de 

informações relativos à pesquisa será imediatamente interrompida.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se colocou à disposição para 

responder às suas perguntas sempre que tiver novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em 

qualquer etapa da pesquisa, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e inclusive 

para tomar conhecimento dos resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue ou envie 

mensagem para o(a) Natalia Beatriz Lima Pimentel no telefone (24) 981311694 de 8 horas às 

18 horas. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que 

está formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que 

envolvem seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos as 

pessoas que se voluntariam a participar destes. Se tiver perguntas sobre seus direitos como 

participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP do INCA na Rua do Resende 

N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-

4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e 

outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

CONSENTIMENTO 

 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso 

das informações coletadas. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. 

Ficaram claros para mim quais são procedimentos a serem realizados, riscos e a garantia de 

esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. Entendo que meu nome 

não será publicado e toda tentativa será feita para assegurar o meu anonimato.  

Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar nesta 

pesquisa. 
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  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

   

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo mesmo. Declaro que obtive 

de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente para a 

participação desta pesquisa. 

 

 

  /       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do Termo  Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
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ANEXO C 
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APÊNCICE A 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE - PACS  

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ROTEIRO DE ENTREVISTA ABERTA) 

 

Iniciais: 

Data de nascimento: 

Estado civil: (   ) Solteira   (    ) Casada/União    (     ) Separada   (    ) Viúva 

Número de filhos: 

Escolaridade: 

Religião:  

Profissão/Ocupação:  

Uso de dispositivos:(   ) sim     (    ) não     Qual: 

 

 

QUESTÃO DE PESQUISA? 

 

 

Vamos conversar? Conte-me um pouco como o tratamento para o câncer modificou sua vida 

em todos os aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA CODIFICADAS DE ACORDO COM IRAMUTEQ 

 

**** *Entrevista_1 

Cansaço para fazer as atividades de casa, dores no joelho e nas juntas dos dedos. Antes eu e me 

esposo fazíamos relações sexuais quase todos os dias, eu sempre queria, e procurava ele, agora 

fazemos duas vezes por semana, sinto que quando introduz o pênis não vai, não tenho vontade 

de ter relação. Me senti muito triste durante o tratamento só sabia chorar, ele que me colocava 

pra cima, tenho medo de morrer, minha netinha que nasceu e Deus me deram muita força. 

 

**** *Entrevista_2 

Não arrasto móveis e não pego mais peso porque aumenta o sangramento, não varro a casa, 

nada disso. Sinto falta de pintar o cabelo e tirar a cutícula das unhas. Meu parceiro ficou mais 

cuidadoso, onde vou, só vou com ele. Tenho medo de ter relação sexual porque no início 

sangrou muito, então não fazemos mais, fico sempre com aquele medo, e ele também, sempre 

me pergunta. Será que vai sangrar? e eu respondo: Não sei, melhor não fazer, mas pra mim não 

faz falta, não sinto vontade.   

 

**** *Entrevista_3 

Fico cansada fazendo faxina em casa. Eu não consigo ter relações, fechou, estava muito 

apertado e dói, não tenho vontade de ter relações sexuais, acabou, não sido prazer nenhum. 

Estou fazendo os exercícios em casa, consegui até fazer o exame preventivo. As manchas que 

estão aparecendo no meu corpo estão me deixando desgostosa, usava minhas roupas curtas, não 

posso usar mais, choro todos os dias embaixo das cobertas, os machucados queimam e coçam. 

Durante o tratamento tive depressão, entrava pra dentro do mato e só chorava, não queria fazer 

mais nada, eu só fumava, deixava até meus filhos com fome. 

 

**** *Entrevista_4 

Tive que sair do trabalho em uma casa de família. Parei de sentir o gosto da comida. Optei por 

ficar sozinha depois que começaram os sangramentos para não ter que passar vergonha durante 

as relações sexuais. Aceitei o tratamento numa boa, não sou a única mulher que passa por isso. 

 

**** *Entrevista_5 
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Senti muito cansaço, fazia as coisas devagar, mexeu com meu psicológico, ficava muito ansiosa 

e nervosa. Fico com vergonha da cicatriz da cirurgia com o meu marido. Meu marido trabalha 

muito, ele não me procura eu também não procuro. Tinha muito medo de sentir dor durante a 

relação, fiquei muito ressecada, não sinto vontade de ter relação, se ele não me procurar por 

mim não tem problema. Fiquei com muito medo de morrer, deixar meus filhos e meus pais que 

eu que cuidava, me afastei da minha família, minhas irmãs, só chorava muito. 

 

**** *Entrevista_6 

Interrompi as atividades, faço as coisas de casa devagar, fico cansada, sento várias vezes, não 

faço mais faxina, apenas pequenas limpezas, depender dos outros pra fazer minhas coisas é 

horrível, sinto falta de fazer minha comida, arrumar minhas coisas. Fiquei um ano e meio 

afastada do trabalho, foi minha maior tristeza, recebendo apenas um salário mínimo, tive que 

reduzir os gastos, não sobrava nenhum dinheiro pra nada. Parei a atividade física, gostava de 

dançar. Tenho medo de ter relações sexuais, diminuiu à vontade, as vezes sangra. O fato de não 

poder ser mãe me deixa triste, demorei para acreditar, eu demorei para pensar em ter filhos, e 

aconteceu isso, a doença chegou. Dou muito carinho para os meus sobrinhos pra diminuir essa 

falta.   

 

**** *Entrevista_7 

Sinto muitas dores na lombar se ficar muito tempo em pé, engordei muito, sinto dores nas 

articulações e formigamento nas mãos. Tenho muitos problemas pra dormir, estou sentindo 

muita ansiedade, problemas com a família que não dá apoio, tenho que contar com os amigos, 

a família me faz muita falta, estou sem base, sem ajuda pra fazer as coisas de casa, comida pra 

mim, lavar roupa. O tratamento me trouxe muitas dificuldades financeiras por não poder 

trabalhar. Fiquei com o intestino muito fragilizado, ele não me obedece, as vezes eu tenho que 

sair correndo, pra não fazer nas calças, eu perdi o controle do xixi e das fezes. Tenho dificuldade 

de me lembrar das coisas a memória ficou fraca. Me sinto insatisfeita com meu corpo, as vezes 

não quero nem me olhar no espelho, não tenho interesse em ter relações sexuais, eu queria 

encontrar um companheiro não pra fazer sexo, mas pra ter uma companhia. 

 

**** *Entrevista_8 

O tratamento foi bem difícil eu fiquei muito debilitada, foi traumatizante. Ainda estou tentando 

trabalhar em mim esse medo da relação sexual, entender meus limites, saber onde dá e onde 

não dá, a questão da menopausa precoce também deu uma piorada na convivência. O medo, a 
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falta de lubrificação e o desconforto dificultam, mas a fisioterapia ajuda de alguma forma, o 

pior é a falta de vontade, é uma coisa tipo robótica, como se você fosse obrigada a fazer para o 

seu benefício do tratamento, não é exatamente dor, mas fico tão traumatizada com tudo que 

aconteceu antes de iniciar o tratamento que não dá pra relaxar, não é algo que vai fazer eu 

morrer de prazer, é como se eu estivesse virgem de novo, o parceiro tem que ter muita paciência, 

mas é a vida, passamos um ano sem ter relações, antes de descobrir eu sangrava muito durante 

a relação, chegava a desmaiar. Meu esposo foi muito parceiro comigo. Fiquei muito angustiada 

pelo fato de não poder engravidar mais, queria muito um outro filho, mas eu creio muito em 

milagres, se for dá vontade de Deus, eu vou ter, nada é impossível, mas eu tenho a noção do 

que tratamento causou no meu corpo. Minha filha tem oito anos, toda noite ela ora pra Deus 

dar pra ela um irmãozinho no dia das crianças, eu penso que não necessariamente eu tenho que 

gerar uma criança, eu posso adotar, tanta criança precisando de amor, e aqui tem de sobra. O 

calor da menopausa me incomoda muito, é insuportável, já acordo com mal humor, nem eu 

estou me aguentando, meu humor oscila muito. Estou louca pra voltar ao trabalho, é uma 

humilhação você depender do governo e sinto falta de sair de casa, distrair, ver outras pessoas, 

psicologicamente é muito bem-vindo, voltar ao que gosta de fazer, estou sentindo falta de pegar 

o ônibus cheio, voltar a rotina. Evolui muito como pessoa agora, valorizo as pequenas coisas, 

principalmente a família, durante o tratamento perdi a vontade de me arrumar, pentear os 

cabelos, fazer as unhas. 

 

**** *Entrevista_9 

Fiquei um pouco debilitada, desanimada, vomitei muito. Ficar sem trabalhar é agoniante, fiquei 

arrasada, mas com meu Jesus no barco sei que tudo ficará bem. A menopausa me deixou muito 

estressada, brigava à toa com meu marido. Não tenho mais aquele fogo pra relação sexual, mas 

a gente faz pelo marido, a gente faz nosso papel, mulher tem que fazer, diminuiu a lubrificação, 

parece que tem uma barreira, não tenho mais animo igual antigamente, mais o parceiro vai 

dando aquele incentivo, ele tem muito fogo, vai indo.   

 

**** *Entrevista_10 

O que mais me incomoda são as manchas escuras nas partes íntimas, tenho vergonha que meu 

parceiro veja. Tive diarreia, enjoo e cansaço. Não tive relações sexuais durante a radioterapia, 

passei a fazer depois que acabou o tratamento, é difícil pra mim porque eu tenho muito medo, 

mas eu vou fazendo com calma, eu percebo o estreitamento da vagina, me causa um pavorzinho. 

Não estou fazendo o exercício de dilatação, se eu tenho um parceiro não preciso fazer o 
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exercício. Meu parceiro está entendendo bem, respeita o meu momento, me apoia. Sinto falta 

de arrumar minha casa, eu via minha mãe arrumando, mas não era do jeitinho que eu queria, e 

eu não podia fazer porque eu ficava muito cansada, muito fadigada.  

 

**** *Entrevista_11 

Graças a Deus o parceiro respeitou meu tempo, ele é muito paciente não me cobrou nada, me 

acompanhava nas consultas, eu que até hoje tenho medo da relação, porque eu sangrei muito, 

eu fico com medo de fazer e sangrar de novo e voltar tudo de novo. Acho que não preciso do 

exercício de dilatação, estou sentindo como se estivesse tendo relação pela primeira vez. O 

calor da menopausa me incomoda muito, do nada eu sinto um calor danado com o ar ligado, 

depois vem uma onda de frio, quando eu não estou muito bem, quando estou meio pra baixo, 

eu me tranco no quarto, ligo a televisão, olho o telefone, mas não vou deixar isso me abater, 

não posso estragar minha vida por causa disso, estou aprendendo a lidar com isso, não sei 

quanto tempo vai durar, vamos ver até que ponto vai. Tive apoio da minha filha para as 

atividades domésticas, não precisei fazer nada, quando eu ficava muito tempo em pé eu 

sangrava muito, então ficava mais deitada, sem fazer esforço. Sinto falta do meu cabelo grande, 

assim que soube que estava doente eu cortei porque todo mundo dizia que eu iria ficar careca, 

não uso meus produtos, estou sem pintar, estou sem fazer unha, isso me incomoda muito, 

porque toda sexta eu já acordava no salão, nós íamos para o pagode, eu tomava minha cerveja, 

atrapalhou a vida que eu tinha antes. Fiquei muito surpresa em saber que eu estava doente, a 

gente vê acontecendo com todo mundo, mas não pensa que pode acontecer com a gente, mas 

estou tentando aceitar, tentando superar.    

 

**** *Entrevista_12 

Tive muito vômitos e diarreia, emagreci muito, fiquei muito mal. Tive muitos corrimentos e 

sangramentos com mal cheiro chegava a fazer vômitos no banheiro comigo mesma, achei que 

iria morrer, pensava meu Deus estou apodrecendo, entrei eu depressão quase não comia, só 

pensava que iria morrer que não iria dar tempo, fiquei acamada não fazia nada. Eu queria 

levantar da cama, mas não conseguia, eu sentia uma tremedeira que parecia que o corpo estava 

sumindo, só saia pra fazer a radioterapia, pedindo pra Deus me dar forças. Ainda não comecei 

a ter relações sexuais de novo, a parte de baixo ficou muito sensível, irritado, vermelho, deu 

umas bolhas iguais a queimadura. Eu realmente não fazia o preventivo antes, só depois que 

começou a sair uma secreção igual um catarro com um mal cheiro que procurei ajuda, eu já 

estava com uma ferida enorme. Eu fiquei preta, muito manchada, por baixo principalmente.   
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**** *Entrevista_13 

Tive dificuldades para me alimentar, meu organismo mudou completamente. Eu passei a usar 

fralda, o xixi descia sem eu sentir, eu tive muita dificuldade em adaptar as roupas por causa da 

fralda, tinha que ir de ônibus pra fazer a radioterapia. Eu tive que parar de trabalhar fora, para 

fazer as coisas de casa eu ficava muito cansada, você não consegue mais dominar só tinha 

vontade de ficar sentada. Sinto falta de sair pra fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa 

que a gente goste, mais aos poucos a gente vai se adaptando. Eu tenho muito medo de fazer 

certas coisas por causa da nefrostomia, como colocar um biquini pra ir à praia, não posso, tem 

gente que vai e não quer nem saber, eu jamais vou fazer isso, eu já tive infecções urinárias 

violentas. Tenho dificuldades com as roupas, só uso calças com elásticos, minhas calças jeans 

eu dei todas, me incomoda, eu bebo muita agua, a bolsa fica cheia, tenho medo do cateter soltar, 

tenho medo de viajar, fico pensando que qualquer problema que acontecer a gente tem que estar 

perto do hospital, a gente tenta levar uma vida normal dentro do possível, eu escondo a bolsa, 

tem gente que nem sabe que eu uso. Eu faço o exercício de dilatação, mas eu me esqueço, tem 

mais de quinze anos que não tenho um parceiro, não vou dizer que não vou me relacionar com 

ninguém nunca mais, mas não faz falta. Ainda tenho alguns sangramentos pelo ânus, que me 

deixa assustada, tenho medo de voltar tudo de novo.  

 

**** *Entrevista_14 

A minha principal dificuldade disso tudo é não poder mais trabalhar fora, minha vida parou 

completamente, sinto falta de fazer as minhas atividades de casa. A nefrostomia me atrapalha, 

acho que atrapalharia qualquer um, eu vou para a igreja a bolsa enche, toda hora eu tenho que 

ir ao banheiro, parar a minha oração, atrapalha em tudo, não posso colocar uma roupa mais 

adequada, não posso colocar um vestido, até a calcinha não posso usar os dois lados iguais, um 

lado fica embaixo por causa da bolsa. Após a radioterapia eu comecei a soltar a urina sem 

perceber, tenho que usar fralda o tempo todo, tenho assaduras, é muito desconfortável. Eu tinha 

muitas dores e sangramentos nas relações sexuais, meu parceiro não entendia e acabamos nos 

separando. 

 

**** *Entrevista_15 

Eu fui muito bem com a radioterapia até a última semana, me deu umas bolhas d’agua enormes, 

eu tive que cancelar as sessões para tentar tirar a queimadura, ficou muito feio a ponto de eu ter 

que vir na emergência, de não conseguir colocar a roupa. Na braquiterapia eu tive muito 
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sangramento, fiquei muito cansada, minha mãe me ajudou muito. Quanto eu tinha relação 

sexual eu sentia dor era incômodo, ficava áspero, arde, eu não podia ficar muito tempo sem 

fazer, porque depois a dor era maior, machucava, eu tenho medo porque não sei o que pode 

acontecer, depois de tudo que eu estou passando eu tenho medo do problema voltar. Saber que 

não vou ter mais filhos é muito ruim, tenho dois filhos e não pretendia ter mais filhos, mais meu 

novo namorado não tem filhos, eu sei que ali eu não vou poder fazer nada, eu acho que toda 

mulher gosta dessa sensação mais linda do mundo e eu sei que essa eu não vou poder mais 

sentir, se futuramente a gente tiver que adotar... tem tanta criança precisando de carinho. Ele 

sabe que não posso ter filhos e assumiu os meus. Os sintomas da menopausa estão me deixando 

louca, uma hora eu estou rindo outra estou chorando, uma hora estou de casaco, outra hora sem 

roupa, uma hora bem estressada na outra um amor de pessoa, a gente vai se acostumando, falo 

pra minha mãe, estou louca junto contigo. A maior dificuldade pra mim da nefrostomia foi a 

aceitação, agora que eu estou começando a fazer alguma coisa, agora que estou conseguindo 

conversar, falar o que eu tenho, pra mim foi muito difícil, eu falo sempre pra minha mãe, eu só 

queria ser normal de novo...eu não nasci com isso, eu não nasci assim, você acaba se limitando 

é muito difícil, eu sempre trabalhei, trabalho no mercado, sempre pra frente, pegava peso, os 

meninos me chamavam de menina macho, agora são coisas que eu não posso fazer. As vezes 

minha mãe fica pedindo pra eu ajudar e eu fico ali olhando, e não posso ir, não posso ir no 

mercado e carregar uma bolsa pra ajudar minha mãe. Lembro de uma vez que estávamos vindo 

do mercado ela cheia de peso e eu com duas bolsas de verduras, uma moça ao lado falou...uma 

moça tão forte, não pode ajudar a mãe com o peso? Aquilo me machucou porque não era o que 

eu queria, mas infelizmente eu não posso. É muito ruim, você começar a se aceitar, a se ver 

desse jeito, eu não sei se ainda estou pronta, mas eu ainda não me aceito, a gente tem que ser 

forte, tem que viver, forte pelos meus filhos, você tem que se enquadrar, limitar a sua vida no 

que você pode ou não pode fazer, eu sempre fui à praia, todo final de semana estava com a 

minha filha na praia, hoje ela pede e eu só falo que não posso, é muita coisa que até pra aceitar 

é difícil, se não tiver uma cabeça muito boa você acaba pirando. Eu tento explicar pra ela que 

a água e a areia estão cheias de bactérias que podem entrar na bolsa, é pra mamãe ficar boa. Eu 

aprendi muito com tudo que eu passei, me ver no espelho abatida, sem nenhuma maquiagem, 

olhar minhas mãos sem as unhas pintadas, não sou eu, me faz ficar pior do que tudo o resto que 

acontece, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem, depois de todas as provações que papai 

do céu colocou na minha vida eu sou um milagre, igual a muita gente da onde eu me trato, 

quando você começa a se tratar passa a ter uma visão muito difícil de tudo que está acontecendo, 

as pessoas lá fora colocam uma imagem horrível do que é essa doença...quando você fala câncer 
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as pessoas dizem, nossa você vai morrer? Você vai ficar careca? Olham pra gente com um olhar 

de pena e acaba piorando muito a situação, machuca muito, eu não queria mais contar para as 

pessoas, minha própria filha me disse: Mamãe eu sei o que é câncer, a moça da televisão tinha 

e ela morreu...aquilo acabou comigo. Um conselho que eu sempre dou é pra não procurar nada 

na internet, só entende quem passa por isso.   

 

**** *Entrevista_16 

Estou com muitas dores nas pernas e na coluna, tenho dificuldades para caminhar. Tive muitos 

sangramentos e fiquei com medo de ter novas relações sexuais, depois da radioterapia estou 

tentando, mais sinto muita dor, não tenho prazer, ficou muito sensível, arde muito, mas tenho 

que fazer para não fechar o canal. Fiquei com muitas manchas escuras na área da radiação, e 

tenho perdas de urina sem perceber.  

 

**** *Entrevista_17 

Passei pelo tratamento super bem, tive apenas enjoo, falta de apetite e gazes. Logo no início 

senti muitas dores, piores que o parto e sangramentos. Estou com muitas dificuldades 

financeiras, por não estar trabalhando, as vezes não tenho dinheiro para vir no hospital fazer as 

consultas de acompanhamento. Eu trabalho com reciclagem, agora não posso pegar peso e fazer 

muito esforço.  

 

**** *Entrevista_18 

No início do tratamento tive muita náusea, perdi o apetite. A radioterapia deixou minha vagina 

e o ânus todo ressecado, tive muitas fissuras. Tive muitas dores durante a braquiterapia, eu 

gritava de dor. As relações sexuais são muito dolorosas, prefiro usar o dilatador do que ter 

relações, arde muito, sinto queimar, a vontade também diminuiu muito, sinto dores no corpo 

inteiro, dependendo da posição parece que meus ossos estão sendo destruídos, eu prefiro não 

passar a situação para o parceiro, quando não aguento eu mudo de posição sem que ele perceba, 

ficar reclamando acho que só piora. Eu nunca tive vontade de ser mãe, nunca foi meu sonho, 

então não me afetou, meu companheiro também já tem um filho não foi problema pra gente. As 

manchas que ficaram no meu corpo me incomodam um pouco, eu tento disfarçar com 

maquiagem, mas ficaram bem escuras. Tenho episódios frequentes de diarreia, que dificultam 

fazer viagens longas que precisem ficar muito tempo no trânsito.     

 

**** *Entrevista_19 
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Minha vida conjugal, mudou totalmente, hoje me encontro sozinha, meu companheiro me 

abandonou quando viu a realidade do problema. Nunca mais consegui arrumar outra pessoa 

depois que minha perna ficou assim. Não posso calçar nenhum sapato, eu era muito vaidosa, 

hoje eu não me acho mais, prefiro não me olhar no espelho, você era normal de uma hora pra 

outra tudo mudou, estou agoniada, não tem melhora, o que me conforta um pouco é a fé que eu 

tenho em Deus, as vezes eu coloco até ele contra parede. Eu não tenho mais amigos, todos se 

afastaram eu só tenho vontade de sumir, eu só vejo tristeza, até as minhas filhas me 

abandonaram. Eu quero poder voltar a trabalhar, já me deram até o laudo de invalidez, eu só 

queria ter a minha vida de volta. As pessoas te olham com pena, e perguntam se eu não vou 

melhorar. O câncer não me matou mais me deixou uma sequela muito dolorosa. Eu doei todas 

as minhas calças não posso usar mais. Eu não sinto mais a falta de me relacionar com homens, 

antes de eu me separar meu companheiro dizia que eu não servia mais pra nada, que eu me 

tornei uma mulher oca, vazia. Ainda sinto vontade, tenho desejos, mas tudo parece que fechou 

pra mim, não tenho animo de fazer os exercícios com os dilatadores, sinto que está fechando o 

canal, eu era uma mulher cobiçada, hoje quando me olham só vejo desdenho, as vezes fico tão 

triste que sou arrogante com as pessoas. Os efeitos da menopausa me deixam muito nervosa, 

troco a roupa de cama várias vezes, o calor é insuportável.  

 

**** *Entrevista_20 

Eu sempre fui muito foguenta, sempre gostei muito do sexo, mas depois do tratamento meu 

marido parou de me procurar, então eu fui desanimando, vou fazer com quem, não vou trair ele, 

eu tento conversar, pois sei que eu já não estou mais bonita e que ele já não me ama mais. Fico 

muito constrangida de ter que usar o dilatador, ainda estou criando coragem para usar, tenho 

vergonha. Nós tentamos ter relações algumas vezes mais eu sinto muita dor, não senti prazer 

nenhum, mas tentei aguentar porque sei que faz parte do tratamento, mas ele não quis mais, vai 

fechar mesmo, com a menopausa a vontade diminuiu também. Tenho dificuldades de fazer 

minhas atividades de casa, tenho dores horríveis na coluna, parece que meu corpo vai rasgar, 

vejo meu esposo fazendo as coisas e me sinto inútil, acho que ele faz porque ele acha que eu 

vou morrer, então quer ter a consciência tranquila que fez a parte dele. Sinto falta de trabalhar 

e ter meu dinheiro, poder fazer minhas unhas, comprar minhas coisas. Tenho diarreias 

frequentes, sair de casa é complicado, tenho que pensar se terá banheiro próximo.  

 

**** *Entrevista_21 
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Eu não conseguia fazer as atividades do lar, me sentia fraca, me sentia inútil. A menopausa me 

deixa muito estressada, eu fico nervosa, respondo mal as pessoas.  O sangramento vaginal era 

a pior parte, é um cheiro insuportável, evitava sair de casa e ficar perto das pessoas, tinha que 

tomar banho toda hora e trocar de roupa e o pior era ter que depender das pessoas para lavar 

minhas roupas com mal cheiro. Depois do tratamento perdi totalmente a vontade de ter relações 

sexuais ou um parceiro.  

 

**** *Entrevista_22 

Me sinto muito deprimida por depender das outras pessoas, tenho um filho para cuidar e não 

consigo. Tive sangramentos muito intensos, que me deixaram muito fraca. Emagreci muito, não 

é fácil você se olhar no espelho e não ver o que você era, sinto desgosto, as vezes não acredito 

como cheguei nessa situação. Só peço a Deus forças para aguentar até o final, é muito triste 

você ter um filho pequeno e pensar que não vai poder cuidar. O uso da nefrostomia é muito 

desconfortável, a gente só pode dormir do mesmo lado, tenho diarreias frequentes, só posso sair 

de casa de fraldas, tenho que adaptar minhas roupas. Estou tão fraca que não tenho forças pra 

ter relações sexuais, na verdade eu não penso mais nisso, até esqueci, eu só sinto dor e mais 

nada.  

 

**** *Entrevista_23 

Emagreci muito, fiquei muito triste, não conseguia fazer as coisas de casa, fiquei muito fraca. 

Parei de ter relações com o meu parceiro por causa dos sangramentos, depois que o tratamento 

terminou eu fiquei com medo de novos sangramentos, minha vagina ficou muito apertada. Não 

tenho vontade, não tenho prazer nenhum, faço porque tenho que fazer, pela vontade do parceiro 

e para não fechar a vagina e prejudicar o tratamento. Eu fico arrasada com a reação das pessoas, 

eu passo elas ficam comentando que eu tenho câncer, fico isolada dentro de casa, fico triste, 

chorando, todos comentam o quanto que eu emagreci.  

 

**** *Entrevista_24 

Eu quase não tive sintomas depois do tratamento, já tinha passado pela menopausa, senti apenas 

uma pequena ardência ao urinar. As relações sexuais eu faço porque eu tenho marido né, fica 

uma situação muito chata não fazer, não sinto vontade, senti a vagina mais apertada, então 

comecei a ter relações pra não fechar, mas eu tenho pavor de sentir dor e ter novos 

sangramentos. Ainda estou tentando me adaptar aos exercícios, tenho medo de usar e acabar 
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machucando. Eu consegui substituir o trabalho pelos grupos da igreja, cuido das minhas plantas, 

passeio com meu neto, não sinto falta do trabalho. 

 

**** *Entrevista_25  

Eu tive uma boa tolerância ao tratamento, pensei que seria pior, ouvi muitos relatos de pacientes 

que não toleraram bem. Eu reduzi o ritmo das atividades diárias, mas não me parou. Eu me 

separei assim que eu descobri a doença, quando eu precisei que ele me acompanhasse ao médico 

ele se recusou, quando eu percebi que ele não iria me apoiar eu não quis mais. Estou com 

dificuldades para fazer os exercícios por causa do ressecamento, machuca e arde. Tenho 

dificuldades de evacuar, por causa da fistula, quando sinto vontade me vontade de chorar, sinto 

muita dor. Eu já tenho filhos, então o fato de não poder ser mais mãe não me incomoda. Tenho 

medo de ir a certos lugares e as pessoas ficarem perguntando, se tenho câncer, se fiz tratamento.  

 

**** *Entrevista_26 

A maior dificuldade é a vida sexual que fica totalmente diferente, e isso acaba deixando a gente 

sem perspectivas de tudo voltar a ser como era antes. O ressecamento é horrível, todas as vezes 

que vou ter relações parece que estou perdendo a virgindade, eu não consigo relaxar. Não posso 

tomar nada pra ajudar a relaxar, um vinho, alguma coisa, parece que estou travada. Eu não tinha 

pretensão de ter outro filho, mas meu marido é louco por crianças, acho que eu talvez pensaria, 

mas agora tenho que me adaptar à realidade que a gente tem. É difícil, mesmo que você não 

esteja planejando a ideia de que nunca mais vai poder ser mãe, machuca a gente. Com a 

menopausa reduziu muito minha libido, e tudo soma, as vezes eu fujo do sexo, é muito 

complicado, só passando pra saber. A nefrostomia me atrapalha muito na hora de dormir, tem 

todo um jeitinho para não machucar, tenho dificuldades de adaptar as roupas, um shortinho que 

eu gostava tanto, não posso mais usar, doei todos, não aguentava mais olhar pra eles e não poder 

usar, então pensei, vou acabar com essa dor, eu entendo que talvez eu não vá conseguir me 

livrar na nefrostomia, e ela está salvando minha vida. Sinto falta de tomar um banho sem a 

preocupação de estar molhando, é esquisito olhar no espelho e saber que o dispositivo agora 

faz parte de você, é o seu novo rim. Não posso mais tomar um sol, ir à praia, piscina. Eu me 

venho como se estivesse de mãos dadas com a morte, olhar para o meu filho e não ter a certeza 

que amanhã eu estarei ao lado dele. A maneira que as pessoas te olham como se você fosse 

morrer me deixa mais pra baixo, o fato de estar careca, faz as pessoas te olharem com pena.   

 

**** *Entrevista_27 
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Tive hemorragias muito fortes, não conseguia fazer nada dentro de casa, não poder cuidar da 

minha bebê e ter que parar de amamentar me deixou muito triste. Não tive muitos efeitos nas 

relações sexuais e os efeitos da menopausa foram bem leves, já tenho muitos filhos o fato de 

não poder ser mais mãe não me incomoda. Emagrecer me fez bem, estava gordinha. 

 

**** *Entrevista_28 

Eu tive feridas na parte da genitália, muita ardência na hora de urinar, tenho dificuldade de 

segurar a urina, uso fraldas constantemente, não posso usar qualquer tipo de roupas e nem ir a 

qualquer lugar, tenho que estar sempre me trocando, porque sempre vaza. Usar fraldas é a pior 

parte, a fistula pra mim é pior do que o próprio tumor, não vou a lugar nenhum, parei de 

frequentar a igreja, tenho vergonha de vazar na frente das pessoas, me molho toda na troca de 

uma fralda para outra. Não tenho mais relações com meu esposo, porque não consigo segurar a 

urina. O custo da fralda é grande pra minha família, eu não tenho ajuda, tive que parar de 

trabalhar. A menopausa me causa um calor insuportável, meu marido reclama muito de dormir 

no mesmo quarto que eu, tenho que ligar o ar condicionado e o ventilador, não tenho vontade 

nenhuma de ter relações sexuais, mas eu tenho meu esposo, ele fica jogando piadas, que vai 

arrumar outra na rua, que não tem mulher em casa.  
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