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RESUMO

Introdução: O câncer é problema de saúde pública no Brasil devido ao elevado número de óbitos que desencadeia. Entre
os cânceres de cabeça e pescoço, destacam–se o câncer de laringe e hipofaringe, que apresentam como opção terapêutica
importante a radioterapia (RT), associada ou não a quimioterapia (QT), a qual não é isenta de risco e complicações como:
disfagia, odinofagia, disgeusia, trismo, xerostomia e complicação para respirar. Desta forma, muitas alterações físicas,
psicológicas, sociais e econômicas decorrentes do câncer ou do tratamento interferem na qualidade de vida (QV) do
paciente e a espiritualidade pode ter um impacto na QV. Objetivo: Avaliar a QV dos pacientes tratados por câncer de
laringe e hipofaringe tratados com RT isolada ou associada a quimioterapia QT e sua relação com a espiritualidade.
Método: Estudo transversal em pacientes com câncer de laringe e hipofaringe tratados com RT, associado ou não a
QT no Hospital Regional do Vale do Paraiba (HRVP) em seguimento no ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
atendidos no período de 01 de outubro de 2015 a 01 de agosto de 2016 utilizando o questionário de QV da Universidade
de Washington (UW-QOL) e a Escala de Bem Estar Espiritual. Resultado: O domínio saliva foi o mais afetado, seguido
por humor e deglutição. Os domínios aparência, atividade e ombro foram os domínios com maior escore médio. Apesar das
deficiências em domínios específicos, na avaliação global, a maioria dos pacientes relatou uma qualidade de vida entre boa
e excelente. Na amostra, verificou–se que maioria dos pacientes apresentou alto bem estar espiritual, porém sem impacto
na QV. Conclusão: A maioria dos pacientes apresentaram boa ou excelente QV e não houve influência da espiritualidade
sobre a QV dos pacientes estudados.
Palavras Chave: Neoplasias Laríngeas, Neoplasias Hipofaríngeas; Radioterapia; Qualidade de Vida e Espiritualidade

ABSTRACT

Introduction: Cancer is a public health problem in Brazil due to the high number of deaths that triggers. Among head
and neck cancers, the highlights are the cancer of the laryngeal and hypopharyngeal, which have an important therapeutic
option radiotherapy (RT), with or without chemotherapy (CT), which is not without risk and complications such as:
dysphagia, odynophagia, dysgeusia, trismus, dry mouth and complication to breathe. Thus, many physical, psychological,
social and economic resulting from cancer treatment or interfere with quality of life (QOL) of the patient and spirituality
can have an impact on QOL. Objective: Evaluate the QOL of patients treated for laryngeal cancer and hypopharyngeal
treated with RT alone or associated with QT chemotherapy and its relationship to spirituality. Method: cross-sectional
study in patients with laryngeal cancer and hypopharyngeal treated with RT alone or combined with chemotherapy in
the Hospital Regional Do Vale Do Paraíba (HRVP) followed up at the Head and Neck of Surgery Ward treated between
1 October 2015 to 01 August 2016 using the QOL questionnaire at the University of Washington (UW-QOL) and the
Spiritual Well Being Scale. Results: Saliva was the most affected, followed by mood and swallowing. Domains appearance,
activity and shoulder were the areas with the highest average score. Despite the shortcomings in specific areas, the overall
assessment, most patients reported a quality of life between good and excellent. In the sample, it was found that most of
the patients had high spiritual well-being, but without impact on QOL. Conclusion: The majority of patients had good or
excellent QOL and there was no influence of spirituality on the QOL of the patients.
Keywords: Laryngeal Neoplasms, Hypopharyngeal Neoplasms, Radiotherapy; Quality of Life and Spirituality.
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1 INTRODUÇÃO

doença do refluxo gastroesofágico, fuligem e
pó de madeira.

Nas últimas décadas tem havido um

Em relação ao anatomopatológico,

aumento da expectativa de vida da população

aproximadamente 95% dos CL são de células

brasileira com aumento na incidência de câncer,

escamosas típicas.4 Há o carcinoma basalóide,

sendo considerado a 2ª causa de morte no

carcinoma de células fusiformes e carcinoma

ano de 2011, precedida apenas pelas doenças

verrucoso, que são variantes do carcinoma

do aparelho circulatório 1 . Assim, o câncer é

epidermóide (CEC), além do carcinoma

problema de saúde pública no Brasil, uma vez

neuroendócrino,

que o número de óbitos no ano de 2014 foi de

outros.

57.203.2

sarcoma

sinovial,

entre

Em estreita relação anatômica a laringe,

Entre os cânceres de cabeça e pescoço,

encontra – se a hipofaringe. Cânceres desta

a incidência do câncer de laringe (CL) só fica

região são predominantes no sexo masculino

atrás do câncer de cavidade oral. Em recente

e acomete mais a faixa etária de 50 a 60 anos.

estimativa

por

Compartilham com a laringe o álcool e o

aproximadamente 160.000 casos novos, sendo

tabaco como principais agentes etiológicos.

que no Brasil a estimativa para o ano de 2014

Noventa por cento dos cânceres de hipofaringe

foi de 6870 casos de CL nos homens e 770 em

são carcinomas epidermóides.29 Como sinais e

mulheres.3

sintomas iniciais tem–se otalgia, odinofagia,

mundial

foi

responsável

De acordo com Instituto Nacional de
Câncer (INCA) dentre os fatores de risco para

disfagia progressiva, alteração do timbre vocal,
e metástase cervical.30

o CL destaca–se o tabagismo como principal

O tratamento dos CL e de hipofaringe

fator etiológico seguido do etilismo, exposição

(CH)

a

genética,

localização do tumor, assim como no estilo

infecção por papiloma vírus humano (HPV),

de vida do paciente, experiência cirúrgica do

má alimentação, situação socioeconômica

médico e disponibilidade do método. As opções

desfavorável,

de tratamento incluem operação conservadora,

produtos

químicos,

displasia

herança

desencadeada

pela

será

baseado

no

estadiamento
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operação radical, radioterapia (RT) isolada ou

expectativa de vida do paciente.8 Entretanto,nas

associada a quimioterapia (QT).5 Dentre estas

últimas décadas, a preocupação sobre qualidade

modalidades, destaca-se a RT que consiste no

de vida do paciente tornou–se relevante na

uso de radiação ionizante que leva a alterações

escolha do método de tratamento.14

bioquímicas e destruição celular.6

A Organização Mundial de Saúde

Apesar da RT ter um papel muito

(WHO/OMS) definiu Qualidade de Vida (QV)

importante no tratamento oncológico, não é

em 1993 como “uma percepção individual da

isenta de riscos e complicações. Inicialmente,

posição do indivíduo na vida, no contexto de

quando realizada na região cérvico-facial, pode

sua cultura e sistema de valores nos quais ele

ocorrer

capacidade

está inserido e em relação aos seus objetivos,

de respirar, comunicar e de manter uma

expectativas, padrões e preocupações”. É

ingestão adequada de alimentos. A ingestão

um conceito abrangente, afetado de forma

oral é comprometida por problemas de

complexa pela saúde física, estado psicológico,

deglutição (disfagia, odinofagia), disgeusia

nível

(alterações no paladar), trismo, xerostomia e

e relações com as características do meio

mucosite.5,7,8,9,10,11,12

ambiente do indivíduo.15 Assim, infere–se

comprometimento

na

As complicações tardias da RT na
região

cérvico-facial

em

pacientes

de

independência,

relações

sociais

que atualmente o conceito é mais subjetivo

com

e multidimensional, ao tentar compreender a

câncer de cabeça e pescoço são a xerostomia,

qualidade de vida não apenas concentrado em

osteorradionecrose, rigidez dos músculos,

seu estado de saúde, mas também em relação

acidente vascular cerebral isquêmico, trismo,

ao estado físico, psicológico, de interação

lesões neurológica (mielite, neuropatia óptica,

social, grau de independência, meio ambiente

retinopatia e ototoxicidade) e disfunção da

e espiritualidade/religiosidade (ER).16

glândula tireóide.13
Por
oncológico

muitos

Ao receber o diagnóstico de câncer,
anos,

fundamentou–se

o

tratamento
na

pode ocorrer uma desestabilização do paciente

inibição

e familiares, por uma expectitativa de mudança

do crescimento do tumor e no aumento da

da vida diária e limitação dos anos de vida. Em
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estudo realizado no Hospital A. C. Camargo,

científico e religioso. Entretanto, nas últimas

40% dos pacientes com câncer de cabeça e

décadas, o atendimento médico preconizou

pescoço apresentaram queda da renda familiar.8

a humanização, abrangendo não somente

Diante de tantas transformações decorrentes

a religião, mas diversos aspectos físicos,

da doença, o modo como o paciente irá lidar e

psicológico e sociais do paciente.25

compreender tal circunstância, poderá interferir

A espiritualidade é definida como a

em seu comportamento biopsicossocial.17 Após

busca de propósito, de ter fé acreditando em si

confirmação diagnóstica da doença o paciente

ou em um ser transcendental 26 e religião pode

poderá se comportar entre pontos extremos

ser definida como instituição que preconiza

desde negação, barganha, fuga, ou reduzindo

crenças, práticas, rituais a fim de aproximar o

seu significado até a aceitação.18,19 Assim,

homem com o poder superior.27

muitas alterações físicas, sociais, psicológicas e

A maneira como o homem usa a RE

econômicas decorrem do câncer de laringe e

diante das doenças é o chamando coping que

do tratamento, gerando um impacto na QV do

consiste na utilização de vias cognitivas e

paciente e de familiares.8,9,10,12,20,21

comportamentais para conviver com situações

No Brasil, 176.159.820 de habitantes

que provocam stress. Desta forma, tem–se

se declararam ligados a alguma religião. Desta

o coping religioso positivo: estratégias que

forma, a RE é muito presente nos pacientes

levam a benefício, conforto ao indivíduo

diante

como busca de proteção de Deus, do perdão

e

do

diagnóstico

atualmente,

existem

de

enfermidades,

várias

pesquisas

e assim, contextualizando o fator estressor

relacionando práticas religiosas a melhores

como benéfico. Por outro lado, há o coping

condições de saúde física e mental.22,23

religioso negativo que consiste em situações

Nos tempos remotos, a medicina era

de desagrado ao indivíduo como questionar

vinculada à religião, sendo a função médica

a existência, sentir-se insatisfeito ou entender

muitas

membros

a enfermidade como punição divina. Desta

religiosos.24 Durante o Iluminismo do século

forma, observa–se que a RE podem ajudar ou

XVIII, houve a ruptura entre conhecimento

prejudicar o indivíduo conforme ele guia suas

vezes

realizadas

pelos
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estratégias.22

(pior) a 100 (melhor) e, além disso, apresenta

Em vista disso, a abordagem espiritual/
religiosa do indivíduo enfermo é de extrema

três questões sobre qualidade de vida global e
uma questão aberta ao paciente. 8

importância no ambulatório ou hospital

Para análise do nível de implicância do

oncológico. Entretanto, apesar da característica

parâmetro espiritual na vida do paciente, tem–

populacional do Brasil, ainda poucas escolas

se a escala de bem estar espiritual (EBE), que

médicas abrangem o tema, o que dificulta tal

foi validada para o Brasil no ano de 2009 . Ela

abordagem pelo médico.24

é composta de 20 questões, com 10 questões

Na

literatura,

existem

vários

sobre bem estar religioso (BER) definido como

instrumentos de análise da QV de paciente com

bem estar decorrente da relação próxima com

câncer de cabeça e pescoço como Performance

um ser superior; e bem estar existencial (BEE)

Status Scale For Head and Neck Cancer (PSS

que contém 10 questões que não se referem

– HN), European Organization for Research

a um ser superior.28 Cada questão apresenta

and Treatment of Cancer- Quality of Life

seis opções de resposta em escala Likert:

Questionnaire – Core Questionnaire (EORTC

concordo totalmente (CT), concordo mais que

– QLQC30) e o questionário de QV da

discordo (CD), concordo parcialmente (CP),

Universidade de Washington (UW-QOL).8

discordo parcialmente (DP), discordo mais que

Destes, a versão brasileira do UW-QOL

concordo (DC) e discordo totalmente (DT),

(versão 4) é o mais utilizado no Brasil por se

sendo que as questões 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14,

apresentar de forma sucinta e de fácil aplicação.

15, 17, 19 e 20 são de conotação positiva e as

É composto por 12 domínios que abrangem

demais de conotação negativa. O escore total é

aspectos funcionais da localização anatômica

resultado da soma das 20 questões, variando de

do tumor e também psicossociais: fala, dor,

20 a 120.28

aparência, atividade, recreação, deglutição,

O Hospital Regional do Vale do Paraíba

ombro, humor, mastigação, paladar, saliva

(HRVP) é referência para tratamento de CL e

e ansiedade. Cada questão apresenta como

CH do Sistema Único de Saúde (SUS) para

possível resposta escores que variam de zero

todo Vale do Paraíba Paulista, litoral norte

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.9| Nº. 1 | Ano 2017| p. 5

Relação entre qualidade de vida e espiritualidade em pacientes com câncer de laringe e hipofaringe tratados com radioterapia.

paulista e região da serra da Mantiqueira. Desta

pesquisa

forma, observamos a importância de avaliar a

Recidiva tumoral

QV dos pacientes com CL e CH tratados com

Paciente submetido a cirurgia de resgate

RT isolada ou associada a QT, correlacionando

na laringe ou hipofaringe

com o bem estar espiritual para verificar a
relação que a ER exerce sobre a QV.
2 OBJETIVOS

Foi

realizada

entrevista

pelos

pesquisadores com aplicação de questionários
com

dados

sócio

demográficos

e

das

características do tumor, das versões brasileiras
2.1 – Avaliar a QV dos pacientes

do UW-QOL (versão 4) e da EBE.

tratados por CL e CH com RT isolada ou

3.3 Questionário UW- QOL

associada à QT no HRVP

O questionário UW-QOL (4ª versão)
é constituído de 12 questões que abrangem

2.2 – Avaliar a relação entre QV e ER
nos pacientes com CL e CH.

fatores determinantes da QV: dor, aparência,
atividade, recreação, deglutição, mastigação,
fala, ombro, paladar, saliva, humor e ansiedade.

3 MÉTODO

Cada questão apresenta três a cinco opções de

Estudo transversal em pacientes com

resposta com escore que varia de 0 a 100. Além

CL e CH tratados com RT isolada ou associada

disto, possui três questões sobre a avaliação

à QT no HRVP em seguimento no ambulatório

subjetiva sobre a qualidade de vida e uma

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço atendidos

questão aberta para qualquer relevância que o

no período de 01 de outubro de 2015 a 01 de

paciente deseje destacar.

agosto de 2016.

O questionário foi estruturado para

3.1 Critérios de inclusão

ser auto administrável, porém optou–se pela

Pacientes com CL e CH tratados com

entrevista.

RT ou RT e QT a pelo menos seis meses.

Os pacientes foram divididos em dois

3.2 Critérios de exclusão

grupos com valores superiores e inferiores

Recusa do paciente em participar da

ou iguais a média do valor total da QV, com
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a finalidade de comparar os pacientes com

a 60 (alto) para as duas sub–escalas.

melhor e pior QV com o bem estar espiritual
3.5 Análise Estatística

(BEE).

A análise estatística foi realizada com o
3.4 Escala De Bem Estar Espiritual

programa SPSS®17.0 (Statistical Package for
the Social Science 13.0 – IBM) para Windows.

A versão adaptada para o português

Estatísticas

descritivas

de

frequências

da EBE é composta de 20 questões, com 10

absolutas e relativas foram utilizadas para

questões sobre bem estar religioso (BER)

descrever as variáveis categóricas. Medidas

definido como bem estar decorrente da relação

de tendência central (média e/ou mediana)

próxima com um ser superior; e bem estar

foram utilizadas para descrever as variáveis

existencial (BEE) que contém 10 questões

numéricas. A comparação da QV com o BEE

que não se referem a um ser superior.28 Cada

foi realizada pelo teste exato de Fisher.

questão apresenta seis opções de resposta

Foram considerados significantes os valores

em escala Likert: concordo totalmente (CT),

de p ≤ 0,05.

concordo mais que discordo (CD), concordo
parcialmente (CP), discordo parcialmente

4. RESULTADOS

(DP), discordo mais que concordo (DC)

Foram incluídos 20 pacientes sendo

e discordo totalmente (DT), sendo que as

17 do sexo masculino (85%) e 3 (15%), do

questões 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19 e

sexo feminino, com uma relação masculino/

20 são de conotação positiva e as demais de

feminino de 5,6:1. A idade variou de 46 a 79

conotação negativa. O escore total é resultado

anos (mediana de 66,5 anos), nove (45%) eram

da soma das 20 questões, variando de 20 a

aposentados e 11 (55%) possuíam emprego.

120.28 São propostos os intervalos de 20 a
40, 41 a 99 e 100 a 120, respectivamente para
baixo, moderado e alto Bem Estar Espiritual;

Tabela 1. Características sócio–demográficas e

e de 10 a 20 (baixo), 21 a 49 (moderado) e 50

clínicas dos pacientes.
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Variáveis
Sexo

Masculino
Feminino
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Superior completo
Analfabeto
Em atividade
Aposentado
Hipertensão arterial
Diabetes Mellitus II
Outras
Nenhuma
Sim
Não
Ex - tabagista
Sim
Não
Ex- etilismo

Escolaridade

Status profissional
Comorbidades

Tabagismo

Etilismo

o

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

N
17
3
15
1
1
1
1
1
11
9
4
1
2
13
5
5
10
1
12
7
estadiamento,

10

%
85,0
15,0
75,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
55,0
45,0
20,0
5,0
10,0
65,0
25,0
25,0
50,0
5,0
60,0
35,0
(58%) pacientes,

receberam o diagnóstico em fases avançadas
Na tabela 1 observa–se que sete
(35%)

pacientes

apresentavam

da doença (estádio III e IV). Em relação à

alguma

modalidade terapêutica, quatorze (70%)

comorbidade, sendo quatro pacientes com

pacientes realizaram RT exclusiva e seis

hipertensão arterial sistêmica e um com

(30%) realizaram RT associada à QT

Diabetes Mellitus tipo II. Observa–se que

(Tabela 2). O tempo decorrido do final do

10 (50%) pacientes eram ex–tabagistas

tratamento à entrevista variou de 17 a 140

e cinco (25%) tabagistas. Em relação ao

meses (mediana de 36 meses).

etilismo, sete (35%) eram ex–etilistas e um
(5%) etilista.

Tabela 2. Distribuição da amostra quanto

Em 14 (70%) pacientes o tumor
primário era na laringe (nove (45%) em

à localização, estadiamento do tumor e
modalidade terapêutica

glote e cinco (25%) em supraglote) e seis
(30%) na hipofaringe (seio piriforme).
Dos 17 pacientes em que estava descrito
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Localização do tumor
Glote
Supraglote
Seio piriforme
Estadiamento*
I
II
III
IV
Modalidade Terapêutica
Radioterapia exclusiva
Radioterapia e quimioterapia
Dose Total
Acima de 6500**

N
9
5
6

%
45,0
25,0
30,0

6
1
5
5

30,0
5,0
25,0
25,0

14
6

70,0
30,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

10
50%
alguma religião (13 (65%) católicos, quatro (20%)

Nota: * Em três prontuários não havia dados do

evangélicos e um (5%) espírita), sendo que nove

estadiamento do tumor

(45%) referiram realizar atividades religiosas

** Em 10 prontuários não constava a dose

semanalmente, seis (30%) de caráter irregular e

total da radioterapia

cinco (25%) não freqüentavam nenhuma religião.

Dezoito (90%) pacientes referiram ter
Tabela 3. Religião e prática religiosa
Religião
Católico
Evangélico
Espírita
Nenhuma
Prática Religiosa
Semanal
Irregular
Nunca
Fonte: Dados da pesquisa, 2016

(Tabela 3)
N
13
4
1
2
9
6
5

%
65,0
20,0
5,0
10,0
45,0
30,0
25,0
12 domínios, e que, portanto pode variar de 0 a
100 pontos. A média do escore composto foi de

A média de pontos do questionário UWQOL foi 1051,05, sendo que o paciente com

87,58, sendo o máximo de 100,0 e o mínimo de
53,41.

melhor qualidade de vida global pontuou 1200

Dos doze domínios do questionário

e o com pior, de 641. Calculou- se também o

UW-QOL, o item saliva apresentou o escore

Escore Composto, que consiste na média dos

mais baixo, com média de 66,7, seguido de
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forma decrescente pelos domínios humor com

obtidas com os domínios aparência com 96,26 e

escore de 85,0 e deglutição com escore médio

atividade com 93,75, seguidos por ombro 93,35

de 85,05. As médias de escore mais altas foram

(FIGURA 1)

Figura 1- Escore Médio de cada domínio do
questionário UW-QOL.

quatro (20%) afirmaram não poder engolir
algumas comidas sólidas, um (5%) informou
conseguir engolir somente comidas líquidas e um

Dos pacientes entrevistados, nove (45%)

(5%) não conseguia engolir.

referiram ter menos saliva que o normal, mas

Ao responderem a três questões gerais, 10

ainda era suficiente, seis (30%) informaram que

(50%) pacientes informaram que sua qualidade de

a saliva era de consistência normal, quatro (20%)

vida comparada com o mês antes de desenvolver

consideraram ter muito pouca saliva e apenas um

o câncer apresentava-se mais ou menos o mesmo,

(5%) paciente referiu não ter saliva. Em relação

sendo que seis (30%) referiram ser muito melhor

ao humor, verificou–se que dois (10%) referiram

e um (5%) classificou como um pouco pior.

estar um pouco deprimido por causa do câncer,

Quanto à qualidade de vida relacionada à saúde

enquanto 14 (70%) referiram ter humor excelente

nos últimos sete dias, cinco (25%) referiram

e que não foi afetado por causa do câncer.

ser excelente, 6 (30%) referiram ser muito boa,

Na análise da deglutição, 14 (70%) pacientes

6(30%) referiram ser boa, 3 (15%) informaram

referiram poder engolir tão bem como sempre,

ser média e nenhum paciente classificou como
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ruim ou muito ruim. Ao serem interrogados

vida e clareza sobre o propósito da mesma e oito

sobre a qualidade de vida geral, incluindo fatores

(40%) apresentaram escore que variou de 21 a 49,

como família, amigos, espiritualidade e atividades

o que significa moderada satisfação e propósito

de lazer pessoal, seis (30%) a classificaram como

na vida (Tabela 6).

excelente, 7 (35%) como muito boa, 7(35%)

Tabela 6. Análise descritiva da EBE, BER e

como boa e nenhum a classificou como ruim ou

BEE

Baixo

muito ruim.
Ao final do questionário há 1 questão
aberta, em que o paciente pode relatar qualquer
problema médico ou não médico que não fora
abordado nas perguntas, porém os 20 (100%)

% Moderado Alto

%

%
EBE
BER
BEE

0
0
0

0 2
0 0
0 8

10 18
0 100
40 12

90
100
60

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

não desejaram responder, afirmando que tudo
tinha sido abordado.

Ao correlacionar o estadiamento do

A tabela 5 mostra que o escore médio

câncer com a média do escore de QV encontrado,

de 108,45 na EBE situa os pacientes em alto

verificou–se entre os pacientes que apresentaram

Bem Estar Espiritual. Analisando as dimensões

escore maior que 1051, seis (54,5%) apresentavam

separadamente, obteve-se maior escore no

tumor em estadiamento inicial, por outro lado

bem estar religioso (58,4) do que no Bem Estar

entre os que apresentaram escore menor ou igual

Existencial (50,0).

a 1051, cinco (83,3%) apresentavam tumor em

Tabela 5. Estatística descritiva do escore da

estadimento avançado (p=0,16) (Tabela 6).

EBE
EBE

Média

108,45
Bem estar religioso
58,40
Bem estar existencial 50,05
Bem estar espiritual

Mínimo

Máximo

97
53
43

118
60
58

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

Dezoito (90%) pacientes apresentaram
alto BEE e dois pacientes (10%) apresentaram
moderado BEE. Em relação ao BER 100% dos
pacientes apresentaram alto grau. Por outro
lado, na sub–escala referente a BEE, 12 (60%)
dos pacientes apresentaram alta satisfação com a

Tabela 6. Correlação entre valor médio de
qualidade de vida e estadiamento
Inicial Avançado valor p
Escore
Menor ou igual
1
5
0,16
1051
Maior que 1051

6

5

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

A tabela 7 mostra que 12 (92,3%)
dos pacientes com escore maior que 1051
apresentavam alta espiritualidade e seis (85,7%)

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.9| Nº. 1 | Ano 2017| p. 11

Relação entre qualidade de vida e espiritualidade em pacientes com câncer de laringe e hipofaringe tratados com radioterapia.

dos pacientes com escore menor ou igual a

1051, nove (69,2%) também realizavam práticas

1051 também apresentaram alta espiritualidade

religiosas (p= 0,400).

(p=0,58). Observou – se entre os pacientes com
escore abaixo da média estudada, seis (85,7%)

Tabela 7. Relação entre escore médio e

realizavam alguma prática religiosa e dentre

espiritualidade e atividade religiosa

os que apresentaram escore médio maior que
Menor ou igual a 1051 Maior que 1051 n (%)

p

n (%)
Espiritualidade
Moderada
Alta
Atividade religiosa
Sim
Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2016

1 (14,3%)
6 (85,7%)

1 (7,7%)
12 (92,3%)

6 (85,7)
1 (14,3%)

9 (69,2%)
0.400
4 (30,8%)
A localização do tumor corrobora o

5. DISCUSSÃO

0,589

encontrado na literatura, em que é mais comum
na laringe do que na hipofaringe e dentre os

A mediana da idade de 67 anos e o
predomínio do sexo masculino (85%) nos

tumores de laringe, observa-se um predomínio
na região glótica.5

pacientes pesquisados estão de acordo com dados

Na análise da QV do presente estudo, o

da literatura, corroborando as características

escore médio de pontuação obtido foi de 1051,05,

descritas nacionalmente pelo Instituto Nacional

valor alto se comparado a outros estudos, isto pode

Do Câncer (2012)31, onde a relação masculino:

ser decorrente de nossa amostra conter apenas

feminino é a maior entre as neoplasias malignas.

pacientes submetidos à RT isolada ou associada a

Os principais fatores de risco para câncer de

QT, enquanto em outros trabalhos foram incluídos

laringe e hipofaringe são álcool e tabaco, o que

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico com

está de acordo com os dados da pesquisa onde

conseqüente afonia e traqueostomia definitiva,

75% são tabagista ou ex- tabagista e 40% são

como em um estudo realizado em Curitiba com

etilistas ou ex-etilistas.31,32

pacientes laringectomizados há mais de 1 ano,

Analisando os resultados, observa- se

onde foi encontrado média de score de 900,25,

que a maioria dos pacientes não possuía o ensino

em que o grupo de pior escore foi o submetido à

fundamental completo, o que vai de acordo com

laringectomia associada à RT.33

Wunsch Filho (2004), que relaciona baixo nível
educacional como fator de risco para o CL.

Outro fato que corrobora o alto valor de
escore médio é o fato dos pacientes entrevistados
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terem concluído o tratamento num prazo que

ao parênquima das glândulas salivares, cursando

variou de 17 a 140 meses (mediana de 36 meses).

com fibrose e conseqüente xerostomia.10

Em estudo prospectivo de 549 pacientes com

O segundo domínio mais afetado foi

câncer de cabeça e pescoço, revela que a QV é

o humor com média de escore de 85,0, o que

muito prejudicada nos primeiros três meses após

pode ser explicado pelas seqüelas do tratamento

tratamento. Após seis meses, ocorre melhora

e necessidade de visitas freqüentes ao hospital,

das sintomatologias com tendência a melhorar

modificação dos hábitos diários, dos desejos, do

até um ano e cursa com estabilidade entre um

cuidado pessoal, da interação social e interferência

ano e três anos pós tratamento, isto é devido o

nas atividades cotidianas dos pacientes e

fato de os pacientes se adaptarem às seqüelas do

familiares.36

tratamento.34

O terceiro domínio mais afetado foi

Verificou–se que 58% dos pacientes

a deglutição com escore médio de 85,05. Isto

foram diagnosticados em estádio clínico avançado

decorre do fato da ocorrência de fibrose de

(III ou IV), o que interfere no prognóstico e

musculatura e assim, diminui a capacidade de

QV do paciente. Tumores de cabeça e pescoço

mobilização e leva ao aumento do tempo de

diagnosticados precocemente e tratados de forma

deglutição. Estes achados também podem estar

adequada apresentam sobrevida de cinco anos

relacionados com a xerostomia, alteração do

em até 78% dos casos com pequeno índice de

paladar e da formação do bolo alimentar na fase

seqüela, por outro lado, tumores diagnosticados

preparatória oral.9

tardiamente apresentam 27,5% de sobrevida em

O domínio de maior escore médico foi

cinco anos e comprometimento da QV.35 Apesar

a aparência, com 96,26, a atividade em segundo

de não ter sido evidenciada diferença estatística

lugar com 93,75 e o ombro foi o terceiro domínio

na qualidade de vida ao se comparar os pacientes

com maior escore médio, 93,35, valores que

em estádio clinico inicial ou avançado (p=0,160),

podem ser explicados pelo fato de nenhum dos

observa-se uma tendência a melhor QV nos

pacientes terem sido submetidos a tratamento

estádios iniciais, com escore maior que 1051 em

cirúrgico com conseqüente cicatriz aparente ou

85,7% dos pacientes com estadiamento inicial

lesão de nervos, como nervo espinhal acessório,

e 50% nos pacientes nos estádios avançados

gerando comprometimento da mobilidade do

Analisando os domínios separadamente, a saliva

ombro e assim, de suas atividades.

apresentou o escore mais baixo, com média de

Ao final do questionário de QV, há uma

escore de 66,7. Isto se explica pelo fato dos

questão aberta que aborda temas relacionados

pacientes terem sido submetidos à RT com

a medicina e a outras dimensões. Entretanto

uma dose superior a 65 Gy, o que gera danos

apesar de ser um instrumento que poderia
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ajudara a compreender melhor os parâmetros

também podem interferir de forma negativa na

que interferem na QV, nenhum dos pacientes

qualidade de vida do paciente, quando o indivíduo

mencionou qualquer fator.

encara o efeito estressor como punição divina ou

No que se refere ao contexto de RE,

quando se exime de qualquer responsabilidade,

13 (65%) dos pacientes referiram praticar o

esperando a interseção de um ser superior. A RE

catolicismo, o que corrobora dados estatísticos da

pode interferir positivamente no curso clínico

população brasileira, onde 64,63% da população

do câncer. O suporte espiritual está associado à

brasileira se declara católica (IBGE, censo

melhor QV, porém este parâmetro, geralmente,

demográfico 2010)

não é investigado durante o acompanhamento do

No presente estudo, o BEE relacionou–

paciente. Portanto, questionar o paciente sobre

se em maior grau à sensação de bem–estar

sua religião, suas crenças, suas práticas religiosas

advindo da comunhão e relação pessoal com

configura–se em um meio de intervenção que dá

Deus ou com uma força superior do que com

suporte ao paciente para melhor enfrentamento

razões existenciais, de um propósito da vida

da sua condição clínica e desenvolver estratégias

independente de uma referência religiosa, visto

benéficas para si.22, 23 No presente estudo, não

que a dimensão religiosa do instrumento específico

foi possível identificar correlação entre QV e

teve maior escore. Resultados semelhantes foram

RE, provavelmente pelo tamanho da amostra

encontrados em estudos que utilizaram a EBE

e perfil dos pacientes pelo longo tempo do

em pacientes com câncer de mama.37 No entanto

término do tratamento (mediana de 36 meses)

outro estudo constatou médias muito próximas

e consequentemente, provavelmente, já estavam

para os dois componentes da escala, entre alunos

na fase de aceitação da doença. Outra reflexão

de medicina e de direito, o que sugere diferença

que devemos fazer é quanto à dificuldade de

entre amostras com ou sem patologia quanto

entendimento da EBE pelos nossos pacientes

ao grau de valorização de aspectos religiosos ou

que apresentavam baixo nível de escolaridade

existenciais. É possível que pessoas com qualquer

(75% com primeiro grau incompleto) e quanto

doença recorram mais à religião do que pessoas

à estrutura do questionário de EBE, onde as

saudáveis.38

resposta eram concordo totalmente, discordo

Apesar de resultados contraditórios na

mais que concordo,concordo parcialmente,

literatura, é relatado que diante de uma doença

discordo parcialmente, concordo mais que

crônica, os pacientes desenvolvem diversas

discordo ou discordo totalmente, respondendo

técnicas de enfrentamento, e uma dela constitui–

geralmente se concordavam ou discordavam.

se na RE, encontrando nestas, conforto e apoio
do ser superior. No entanto, as crenças religiosas
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6 CONCLUSÃO

pescoço. Rev da Faculdade de Odontologia. 2008;
13(1): 75-79

A maioria dos pacientes apresentou
boa ou excelente QV, porém não foi possível
identificar relação entre a RE e QV nos pacientes
estudados.
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