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RESUMO 
 

 

Jungerman I. Validação para o português - Brasil do inventário de preocupações de 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço, avaliação de suas preocupações e 

expectativas e relação com a qualidade de vida [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

INTRODUÇÃO: O impacto do diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço e as 

consequências de seu tratamento podem alterar profundamente a qualidade de vida 

de um indivíduo. OBJETIVOS: Realizar a validação psicométrica do Patients 

Concerns Inventory – PCI-H&N para o Português-Brasil, caracterizar nos momentos 

pré-tratamento e após o diagnóstico, os graus de ansiedade e depressão, a qualidade 

de vida, a intensidade dos sintomas, suas necessidades, preferências e atitudes em 

relação às informações, suas preocupações, expectativas, o grau de preenchimento de 

suas expectativas (pós-tratamento). MÉTODOS - Parte I: Estudo transversal. Após 

as etapas de tradução e adaptação transcultural, a validade de construto foi realizada 

pela comparação do PCI com o Questionário de Qualidade de Vida da Universidade 

de Washington (UW-QOL). Parte II: Estudo prospectivo longitudinal. Os 

participantes completaram a Escala de Ansiedade e Depressão (HADS), o 

Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington (UW-QOL), o 

Inventário de Sintomas do M.D. Anderson (MDASI- H&N), o Questionário de 

Informação dos Pacientes (QIP), a versão em Português validada do Inventário de 

Preocupações dos Pacientes (IPP), o Protocolo de Avaliação das Expectativas (PAE) 

e o Protocolo de Preenchimento das Expectativas (PPE). Na primeira etapa, os testes 

não paramétricos de Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis foram utilizados para avaliar 

a associação do número de itens/profissionais selecionados com as características dos 

pacientes. O teste de Mann-Whitney também foi utilizado para associar os escores 

dos domínios do UW-QOL com os itens/profissionais específicos selecionados pelos 

pacientes. Associações entre os itens/profissionais específicos selecionados com as 

características dos pacientes foram avaliadas por meio do teste Qui-Quadrado ou o 

teste Exato de Fisher. RESULTADOS – Parte I: Oitenta e quatro pacientes 

participaram do processo de validação. Os itens mais selecionados pelos pacientes no 

IPP foram: medo do câncer voltar, boca seca, mastigar/comer, e fala/voz/ser 

entendido. Os profissionais mais assinalados pelos pacientes foram o fonoaudiólogo, 
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dentista e psicólogo. Os domínios físico e sócio-emocional do UW-QOL 

apresentaram correlações significantes com o número de preocupações e de 

profissionais selecionados. Resultados - Parte II: As amostras foram constituídas 

respectivamente por 104 pacientes (pré-tratamento), 80 pacientes (aos 6 meses) e 62 

pacientes (aos 12 meses). Em todos os momentos do estudo, a maioria dos pacientes 

apresentou escores de ansiedade e de depressão dentro dos limites de normalidade. A 

qualidade de vida apresentou um declínio nos primeiros meses, seguida por uma 

melhora geral ao longo do primeiro ano. Os sintomas mais assinalados no MDASI-

H&N foram dor, preocupações, problemas de sono e dificuldade para 

engolir/mastigar (pré-tratamento), dificuldades para engolir/mastigar, boca seca e 

catarro (aos 6 meses) e boca seca, dificuldades para engolir/mastigar e preocupações 

(aos 12 meses). Em todas as épocas, a maioria dos pacientes desejava receber toda a 

informação possível. As principais preocupações dos pacientes e os principais 

profissionais por eles assinalados, foram: mastigar/comer, tratamento do câncer, 

fala/voz/ser entendido e engolir; fonoaudiólogo, nutricionista e 

oncologista/radioterapeuta. Em geral, as expectativas dos pacientes no momento pré-

tratamento, eram boas. As expectativas dos pacientes em relação aos itens ligados à 

alimentação: mastigar/comer, boca seca, engolir, paladar e perda de peso foram as 

menos preenchidas após o tratamento. Foram encontradas diversas associações 

significativas entre a qualidade de vida global dos pacientes e o grau de 

preenchimento de várias expectativas após o tratamento. CONCLUSÕES: O 

Inventário de Preocupações dos Pacientes-IPP pode ser considerado apropriado e 

psicométricamente válido para uso em pacientes brasileiros portadores de câncer de 

cabeça e pescoço. Ao longo de um ano após o diagnóstico os pacientes com 

neoplasias de cabeça e pescoço tendem a apresentar diminuição de comorbidades 

(ansiedade e depressão), boa qualidade de vida (com declínio aos 6 meses), 

predomínio de sintomatologia física/funcional associada à preocupações, desejam 

todas as informações possíveis, têm preocupações eminentemente físicas/funcionais, 

associadas ao medo de recidiva da doença e priorizam o contato com os clínicos 

responsáveis pelo tratamento e reabilitação, têm suas expectativas gerais preenchidas 

e o nível de satisfação de suas expectativas impacta a qualidade de vida global. 

 

Descritores: neoplasias de cabeça e pescoço; qualidade de vida; estudos de 

validação; perfil de impacto da doença; questionários; avaliação de resultados 

(cuidados de saúde).  
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SUMMARY 

 

 

Jungerman I. Validation into Portuguese – Brazil of the head and neck cancer 

patients concerns inventory, assessment of their concerns and expectations and 

relationship with quality of life [thesis]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2016. 

 

INTRODUCTION: The impact of cancer diagnosis and consequence of its 

treatment have a major effect on quality of life on these patients. OBJECTIVES: To 

perform a psychometric validation of the Patients Concerns Inventory – PCI-H&N in 

Portuguese-Brazil and characterize, at pre-treatment, and after diagnosis, the degree 

of anxiety and depression of patients, their quality of life, severity of symptoms, their 

preferences regarding information, their concerns, expectations, extent to which 

expectations were met (post-treatment). METHODS – Part I: Cross-sectional study. 

After the translation and transcultural adaptation stages, construct validity was 

determined by comparing the PCI against the University of Washington Quality of 

Life Questionnaire (UW-QOL). Part II: Prospective, longitudinal study. Participants 

completed the Anxiety and Depression Scale (HADS), the University of Washington 

Quality of Life Questionnaire (UW-QOL), the MD Anderson Symptom Inventory 

(MDASI-H&N), the Information Styles Questionnaire (ISQ), the validated 

Portuguese version of the Patient Concerns Inventory (PCI), the Expectations 

Assessment Protocol (EAP), and the Meeting Expectations Protocol (MEP). In stage 

one, non-parametric Mann-Whitney or Kruskal-Wallis tests were employed to assess 

the association of number of items/professionals selected with patient characteristics. 

The Mann-Whitney test was also used to associate scores on the UW-QOL domains 

with specific items/professionals selected by patients Associations of specific 

items/professionals selected with patient characteristics were assessed using the Chi-

square or Fisher Exact tests. RESULTS – Part I: Eighty-four patients took part in 

the validation process. The items most frequently selected by patients on the PCI 

were: fear of cancer coming back, dry mouth, chewing/eating and speech/voice/being 

understood. The professionals most indicated by patients were speech/language 
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therapist, dentist and psychologist. The physical and social-emotional domains of the 

UW-QOL were significantly correlated with number of concerns and of 

professionals selected. Results – Part II: The samples comprised 104 patients (pre-

treatment), 80 patients (at 6 months) and 62 patients (at 12 months), respectively. At 

all study timepoints, anxiety and depression scores of most patients were within 

normal limits. A decline in quality of life was evident in the first few months, 

followed by a general improvement during the course of the first year. The most 

frequently reported symptoms on the MDASI-H&N were pain, concerns, disturbed 

sleep and difficulty swallowing/chewing (pre-treatment), difficulties 

swallowing/chewing, dry mouth and catarrh (at 6 months), and dry mouth, 

difficulties swallowing/chewing and concerns (at 12 months). At all timepoints, most 

patients wished to receive all possible information. The main patient concerns and 

professionals selected were: chewing/eating, cancer treatment, speech/voice/being 

understood, swallowing; speech-therapist, nutritionist and oncologist/radiotherapist. 

In general, patient expectations at pre-treatment were good. Patient expectations for 

food-related items: chewing/eating, dry mouth, swallowing, taste and weight loss 

were the least met after treatment. A number of significant associations were found 

between global quality of life of patients and extent to which various expectations 

were met after treatment. CONCLUSIONS: The Patient Concerns Inventory–PCI 

was shown to be appropriate and psychometrically valid for use in Brazilian head 

and neck cancer patients. During the course of one year after diagnosis, the head and 

neck cancer patients tended to exhibit a decrease in comorbidities (anxiety and 

depression), good quality of life (with decline at 6 months), predominance of 

physical/functional symptoms associated with concerns, desire for all possible 

information, predominantly physical/functional concerns, associated with fear of 

disease recurrence and prioritized contact with the physicians responsible for 

treatment and rehabilitation, had general expectations met and the extent to which 

expectations were met impacted global quality of life.  

 

Descriptors: head and neck neoplasms; quality of life; validation studies; sickness 

impact profile; surveys and questionnaires; outcome assessment (health care). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Mundialmente, cerca de 650.000 pessoas por ano são diagnosticadas com 

câncer de cabeça e pescoço (Crozier; Sumer, 2010), sendo este o 6o  tipo mais comum 

de neoplasia (Parkin, 2001) e com maior proporção dos casos reportados em países 

em  desenvolvimento (Pelucchi et al., 2008).  

Ferlay et al. (2012) estimaram para o Brasil a incidência de 10.439 novos 

casos de câncer de cavidade oral / lábios, 804 casos de câncer de nasofaringe, 5.504 

casos de câncer de orofaringe / hipofaringe e 7.131 casos de câncer de laringe, em 

ambos os sexos. As estimativas do Ministério da Saúde-Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), apontam para o ano de 2016 a ocorrência de 6.360 novos casos de câncer de 

laringe em homens e 990 em mulheres e 11.140 novos casos de câncer de cavidade 

oral/lábios em homens e 4.350 em mulheres.  

A cidade de São Paulo possui uma das mais altas taxas de incidência de 

câncer de laringe e de boca em todo o mundo e o Brasil apresenta um índice de 

ocorrência notável, comparado a outros países da América Latina (Wünsch Filho, 

2004). 

O tipo histológico, em mais de 90% dos casos de câncer de cabeça e pescoço 

(CA/CP), é o carcinoma espinocelular (CEC), que ocorre em órgãos recobertos por 

epitélio escamoso, tais como lábios e cavidade oral, cavidades nasais, seios 

paranasais, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe (Yan et al., 2011).  

O sexo masculino é o mais acometido, entre a 5a e 7a décadas de vida, sua 

incidência nos órgãos que compõem as vias aerodigestivas superiores demostra 
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variações e sua etiologia está fortemente relacionada ao tabagismo e etilismo, a 

higiene oral, fatores nutricionais, exposições ambientais (irradiação e poluição), 

exposições ocupacionais (metais, indústria têxtil), exposição a vírus oncogênicos 

(exemplos: Papilomavírus Humano, vírus Epstein-Barr), fatores hereditários, refluxo 

gastro-esofágico e defeitos genéticos no DNA que comprometem o metabolismo de 

carcinógenos e os mecanismos de reparo da mucosa (Schlecht et al., 1999; Kowalski 

2000a; Llewellyn et al., 2004; Crozier; Sumer, 2010, Jiang et al., 2015). 

A cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, isoladas ou combinadas, são as 

principais formas de tratamento do câncer de cabeça e pescoço e a decisão 

terapêutica depende de fatores como sítio do tumor primário, 

estadiamento/histopatologia do tumor e resultados esperados (Kowalski, 2000b).  

A taxa de sobrevida global de pacientes precocemente diagnosticados e 

tratados por câncer de CA/CP em 5 anos é de cerca de 75% (Silveira et al., 2008). 

Entretanto, a maioria dos pacientes com doença metastática no momento do 

diagnóstico tem esta taxa reduzida para 35% ou menos (Chin et al., 2005). 

Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos alcançados nas últimas 

décadas, a taxa de mortalidade por CA/CP se manteve relativamente constante e os 

resultados, em termos de controle de recorrência loco-regional da doença, metástases 

e desenvolvimento de segundos tumores primários ainda são pobres (Carvalho et al. 

2005, Sahu; Grandis, 2010; Crozier; Sumer, 2010).  

Em função da centralidade da cabeça e da face para diversos aspectos da 

vida, além de sua importância para a expressão social, emocional e na comunicação 

(Vickery et al., 2003), alterações na sua anatomia ou no seu funcionamento podem 

ter consequências assoladoras (Jones et al., 1992). 
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Apesar dos avanços alcançados, o câncer e seu tratamento continuam a causar 

um sofrimento devastador, não só para os pacientes que podem morrer devido a esta 

doença, como também para aqueles que são bem-sucedidos em seu tratamento 

(Sayed et al., 2009).  

A partir da década de 80 os pacientes passaram a ser avaliados de maneira 

cada vez mais holística, por meio do uso de questionários de Qualidade de Vida 

(QV), gerais e/ou doença-específicos (Rosen et al., 2004). Segundo alguns autores, 

QV é um conceito multidimensional e subjetivo, pois engloba as percepções 

individuais do paciente e uma ampla gama de aspectos de sua vida. Ainda, para estes, 

os resultados alcançados com a reabilitação podem ser considerados um equivalente 

da QV (de Boer et al., 1999). Outros autores consideram que QV é um construto 

dinâmico, pois muda frequentemente ao longo do tempo e em diferentes situações 

(Kreitler et al., 1993, D’Antonio et al., 1996). De acordo com Morton (1995), Cella 

(1992) e Calman (1984) a QV pode ser representativa da lacuna entre a realidade 

percebida do que um indivíduo tem e o que ele quer ou espera ter. 

No campo da pesquisa científica, alguns autores utilizam a expressão 

"Health-related quality of life" (HRQOL) - Qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS), que é um conceito afim, também subjetivo, mas necessariamente ligado ao 

impacto do estado de saúde sobre a capacidade de um indivíduo de viver plenamente 

(Fleck et al., 1999). A avaliação da QVRS inclui tipicamente os domínios físico, 

psicológico e social, sendo geralmente feita por meio de questionários que refletem 

esta estrutura conceitual complexa (Llewellyn et al., 2005a). Os instrumentos de 

avaliação da QVRS devem exibir características psicometricamente comprovadas, 

tais como consistência, confiabilidade, reprodutibilidade, validade e sensibilidade 

para mudanças (Silveira et al., 2010).  
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Sayed et al. (2009) acrescentam que estes instrumentos devem, entre outras 

coisas, ser multidimensionais, auto-administráveis, fáceis de pontuar e ter uma 

abordagem minimalista, consumindo pouco tempo do paciente e evitando sua fadiga. 

Os indivíduos portadores e/ou tratados de CA/CP geralmente têm sua QVRS 

mensuradas por instrumentos específicos, que pretendem avaliar o impacto da 

doença e seu tratamento nos aspectos de comunicação, deglutição, mastigação e 

nutrição. Os principais parâmetros (domínios) abrangidos pelas ferramentas 

específicas para o CA/CP são: funcionamento físico e seus sintomas, dor, 

funcionamento psicossocial, auto-imagem, imagem corporal, fatores relacionados ao 

tratamento, informações e suporte recebidos, outros fatores que influenciam os 

resultados de reabilitação e classificações globais de QV (de Boer et al., 1999). 

A avaliação da qualidade de vida dos pacientes oncológicos é necessária para 

que se alcance uma clara compreensão dos graus de melhoria e/ou estabilização, ou 

mesmo de piora destes pacientes, obtidos com os procedimentos terapêuticos 

(Vartanian et al., 2004, Thomas et al., 2008). 

Num estudo sobre os resultados e prováveis diretrizes da pesquisa sobre QV 

no campo do CA/CP, Sayed et al. (2009) comentam que, atualmente, a avaliação da 

QV constitui uma disciplina científica organizada e que, apesar das dificuldades em 

transformar as percepções dos pacientes em medidas quantitativas, o número de 

questionários de avaliação de QV aumentou rapidamente. Atualmente, a tendência 

nas pesquisas sobre QV é verificar quais as possíveis relações concorrentes entre as 

inúmeras variáveis que a determinam, a fim de possibilitar a predição de resultados 

(Llewellyn et al., 2007).  

A Organização Mundial de Saúde-OMS (1998) define QV como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de 
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valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. O uso do termo expectativa não está claramente definido na literatura 

científica (Williams et al.; 1995), apesar do crescente reconhecimento na área de 

cuidados à saúde sobre a importância de se conhecer as preocupações, expectativas e 

o grau de satisfação dos pacientes com o suporte recebido. Uma comunicação efetiva 

entre o médico e seus pacientes é parte essencial do processo de cuidados médicos. O 

reconhecimento das principais necessidades, preocupações, expectativas dos 

pacientes e o preenchimento destas, estão atrelados à eficácia deste processo.  

 Conforme preconizado por Calman (1984), modificar as expectativas dos 

pacientes a fim de torná-las mais realistas ou melhorar sua experiência do tratamento 

corrente contribui para o estreitamento das disparidades entre suas expectativas e o 

que eles realmente vivenciam, otimizando sua QV. Não se encontrou na língua 

portuguesa ferramenta clínica direcionada à avaliação das preocupações e 

expectativas dos pacientes com CA/CP. Tampouco se encontrou na literatura 

nacional algum estudo que avaliasse, simultaneamente, o estado emocional dos 

pacientes, sua QV, suas posturas preferenciais frente às informações, as mudanças 

em suas preocupações ao longo do tempo, suas expectativas gerais ao diagnóstico e o 

grau de preenchimento destas expectativas em diferentes momentos no curso da 

doença. A literatura encontrada avalia, em geral, as expectativas de pacientes em 

amostras heterogêneas, tratados de diversos tipos de CA (mama, pulmão, 

ginecológico, próstata, linfoma, reto, outros). Poucos estudos se limitam 

exclusivamente à avaliação de pacientes tratados do CA/CP. Dada à importância 

deste tema e o aumento da sobrevida dos pacientes com CA/CP, torna-se necessária a 

disponibilização de uma ferramenta clínica específica e de fácil utilização, na língua 

portuguesa, que possibilite a identificação das preocupações dos pacientes com 
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CA/CP, em qualquer fase do tratamento ou após o seu término. Ainda, a obtenção de 

dados sobre suas preocupações, expectativas ao diagnóstico e sobre suas percepções 

durante e após o tratamento, podem subsidiar a adoção de estratégias adequadas, o 

que poderá, por sua vez, minimizar o impacto da doença e de seu tratamento nas 

diferentes áreas da vida dos pacientes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar a validação psicométrica do Patients Concerns Inventory – PCI-

H&N (Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP) para o Português-Brasil. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o grau de ansiedade e de depressão dos pacientes com neoplasias 

de cabeça e pescoço nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 meses pós-

tratamento. 

 Caracterizar a qualidade de vida dos pacientes com neoplasias de cabeça e 

pescoço nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 meses pós-tratamento. 

 Caracterizar a prevalência dos sintomas apresentados por pacientes com 

neoplasias de cabeça e pescoço nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 

meses pós-tratamento. 

 Caracterizar as necessidades, preferências e atitudes dos pacientes com 

neoplasias de cabeça e pescoço em relação às informações sobre o câncer, seu 

tratamento e prognóstico, nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 meses 

pós- tratamento. 

 Caracterizar as preocupações dos pacientes com neoplasias de cabeça e 

pescoço, nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 meses pós- tratamento. 
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 Caracterizar as expectativas dos pacientes recém diagnosticados no momento 

pré-tratamento. 

 Caracterizar o grau de preenchimento das expectativas dos pacientes com 

neoplasias de cabeça e pescoço aos 6 e 12 meses pós-tratamento. 

 Associar o grau de preenchimento das expectativas com a qualidade de vida 

de pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço aos 6 e 12 meses pós- 

tratamento. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A partir da década de setenta, os pacientes passaram de uma posição passiva 

a uma posição de ativos e prestativos participantes do processo de cuidados à saúde e 

as mudanças neste cenário foram de grande significância no campo das pesquisas 

sobre as percepções da doença pelo paciente (Weinman; Petrie, 1997). 

Já a partir da década de oitenta do Século XX, a QV emergiu nas pesquisas 

em oncologia como um elemento central, face ao crescimento acentuado da 

tecnologia médica usada na terapêutica do CA e ao crescimento da complexidade das 

decisões médicas (Macguire; Selby, 1989). Desde então, os aspectos psicossociais da 

doença oncológica, seu impacto na QV dos pacientes e a influência das expectativas 

dos pacientes no processo de recuperação têm sido abordados na literatura. Pruyn et 

al. (1986), conduziram a revisão de 117 estudos, realizados entre 1966 e 1984, sobre 

aspectos psicossociais do CA/CP relacionados aos fatores que influenciavam os 

processos de reabilitação dos pacientes. Os autores observaram que a maioria dos 

estudos estava focada na reabilitação de pacientes submetidos à laringectomia e que 

poucos descreviam as consequências físicas e psicossociais do tratamento cirúrgico 

do câncer de cavidade oral e/ou orofaringe. Concluíram que havia escassez de 

informações sobre os fatores que influenciavam a reabilitação, sobre a natureza dos 

problemas experimentados pelos pacientes e sobre os fatores que influenciavam estes 

problemas durante o curso da doença. Para Flood et al. (1993), as expectativas dos 

pacientes afetam os resultados por eles alcançados, disparando nos mesmos uma 

resposta psicológica, motivando-os a alcançar melhores respostas, condicionando-os 
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a observar certos tipos de sintomas e a ignorar outros, modificando o entendimento 

da doença, ou agindo em consonância com a ansiedade para aumentar ou reduzir os 

sintomas. Em 1999, de Boer et al comentaram que o CA/CP era descrito como o tipo 

de câncer mais traumático do ponto de vista psicológico, induzindo o paciente a 

problemas psicossociais. Os autores realizaram uma revisão de 50 estudos, 

desenvolvidos entre 1984 e 1995, constatando que muitos deles descreviam 

integradamente aspectos médicos e psicossociais e que havia ocorrido um 

crescimento considerável no desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

específicos para o CA/CP. White (2004), considerou que o CA e seu diagnóstico 

estão associados a perdas, afetam todas as dimensões da vida de um indivíduo, 

alteram sua percepção sobre o ambiente que o rodeia, resultando num desequilíbrio 

espiritual, trazendo consequências psicológicas e importantes repercussões na QV. 

Kazi (2007a) afirmou que o impacto do diagnóstico do câncer e as consequências de 

seu tratamento em múltiplos domínios funcionais podem alterar profundamente a QV 

de um indivíduo. Para Paredes et al. (2008), o diagnóstico do CA e todo o processo 

da doença são vividos pelo paciente e também por sua família, como momentos de 

grande sofrimento, ansiedade, tristeza e angústia, durante os quais o paciente 

vivencia perdas e sintomas adversos, que comprometem as suas habilidades 

funcionais, vocacionais e conduzem a uma incerteza quanto ao futuro. Segundo os 

autores, de um modo geral, a deterioração progressiva sofrida pelo paciente, sua 

dependência de cuidados específicos, o impacto físico, psicológico, social e espiritual 

da doença e a necessidade de gerir a doença ao longo de meses, anos ou até mesmo 

durante toda a vida, conduzem a uma redução significativa em sua QV, podendo 

afetar seu tratamento e reabilitação. 
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Atualmente, as perspectivas de um melhor gerenciamento do CA e da 

obtenção de melhores resultados são bastante promissoras, tendo em vista os avanços 

tecnológicos significativos em cirurgia e em radioterapia, assim como a melhor 

compreensão da genômica envolvida no CA/CP e dos novos agentes imuno-

terapêuticos (Rischin et al., 2015). Porém, conforme assinalado por Ringash (2015), 

o inquestionável aumento das taxas de sobrevida implica, também, em um aumento 

crescente no número de sobreviventes do CA/CP, especialmente devido à proporção 

cada vez maior de casos de CA de orofaringe associados ao Papiloma vírus humano 

(HPV) ao longo das últimas décadas. O autor ainda ressalta que, neste caso, os 

pacientes acometidos pelo CA/CP encontram-se em idade mais ativa, são 

responsáveis por famílias mais jovens e, potencialmente, enfrentarão um grande 

impacto financeiro e nos seus papéis funcionais, decorrentes de sua doença, 

tratamento e sequelas. Portanto, conforme já afirmado por Pimentel (2003), o 

sucesso da terapêutica oncológica, se mensurado apenas em termos de sobrevivência, 

complicações e taxas de recidiva, não abrange toda a complexidade da doença 

oncológica. De acordo com o autor, a percepção que o doente tem de todos os 

eventos ligados à sua doença, é mais globalizante, assumindo um papel central da sua 

vivência. Fisher et al. (2003) também sugeriram que para os pacientes com CA/CP, a 

QV tem assumido uma importância tão grande quanto a extensão de sua sobrevida. 

Neste contexto, a avaliação da QV assume também um papel auxiliar na decisão do 

tratamento, no controle das sequelas e efeitos adversos do tratamento, servindo 

também como um fator de prognóstico (Amar et al., 2002, Seidl; Zannon, 2004). 

Apesar de frequentemente utilizado na literatura com objetivos semelhantes à 

conceituação geral de QV, o termo QVRS envolve mais diretamente os aspectos 

associados às enfermidades ou intervenções em saúde e sua influência direta na 
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saúde física e mental de um indivíduo (Seidl; Zannon, 2004; McHorney, 1999).  

Llewellyn et al. (2005a) mencionaram que a QVRS para pacientes com 

CA/CP varia ao longo do tempo e de acordo com a modalidade de tratamento, porém 

o entendimento sobre as razões pelas quais pacientes com o mesmo estadiamento da 

doença e que receberam tratamentos similares experimentam diferentes níveis de QV 

era escasso. Os autores comentaram, ainda, que os pacientes se ajustam à doença de 

diferentes maneiras e a natureza destes ajustamentos é crucial para determinar os 

resultados de saúde física e psicológica. Em 2005, Scharloo et al. buscaram 

identificar potenciais alvos de intervenção para a melhora da QV de 68 pacientes 

(média de idade 60 anos) recém diagnosticados com CA/CP avançado e investigaram 

quais as percepções da doença explicavam a variância em sua QV. Para controle de 

variáveis, eventuais comorbidades foram classificadas de acordo com a American 

Society of Anesthesiologists classification system of physical status – ASA (Reid et 

al., 2001). Os pacientes completaram o IPQ-R (Moss-Morris et al., 2002) e o EORTC 

QLQ – C30 (Aaronson et al., 1993) nos intervalos entre os diversos procedimentos 

diagnósticos. Os resultados encontrados demonstraram que as percepções da doença 

estavam significantemente relacionadas à QV, ou seja, as correlações demonstraram 

que menos sintomas percebidos, menor crença de que a doença e/ou seus sintomas 

são cíclicos por natureza, resposta emocional menos intensa à doença e menor crença 

no próprio comportamento como causador da doença estavam significantemente 

relacionadas com as sub-escalas física, emocional, cognitiva, social e saúde global do 

EORTC QLQ – C30. Os autores concluíram que a reestruturação de percepções 

negativas dos pacientes sobre sua doença no momento denominado linha de base 

(início do tratamento), por meio do fornecimento de informações 
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acuradas/apropriadas pode ajudá-los a lidar mais adequadamente com a doença 

durante e após o tratamento. 

Em 2005a, Llewellyn et al realizaram a revisão de dezesseis estudos sobre os 

fatores psicossociais ou comportamentais que influenciavam a QVRS de pacientes 

com CA/CP e identificaram cinco fatores principais: personalidade (neuroticismo, 

extroversão, propensão ao otimismo), suporte social, satisfação com a consulta / 

informações recebidas e fatores comportamentais (tais como, tabagismo, etilismo e 

sintomas depressivos). Em 2005b, Llewellyn et al. avaliaram a satisfação do paciente 

com a consulta e com as informações recebidas sobre sua doença e tratamento e 

concluíram que as expectativas dos pacientes pré e pós tratamento derivam 

parcialmente das informações recebidas. Esta conclusão foi obtida após um estudo 

conduzido por este grupo, com os objetivos de examinar os tipos de expectativas que 

os pacientes tinham antes do tratamento, o quanto os mesmos consideravam que 

estas expectativas tinham sido atingidas após o tratamento e o papel da informação 

no desenvolvimento destas expectativas. A metodologia do estudo incluiu a 

entrevista de 15 pacientes tratados de CA/CP, com idades entre 38-75 anos (média = 

54 anos, dp = 10.5), entre 1,5 a 18 meses (média 9,7 meses, dp = 4,8) após o 

diagnóstico, submetidos à cirurgia e/ou radioterapia. As entrevistas eram gravadas 

(média de 30 minutos), transcritas literalmente e em seguida analisadas segundo uma 

estrutura de análise de dados qualitativos proposta por Ritchie e Spencer (1994). A 

entrevista, inicialmente interativa, era seguida por uma pergunta aberta: “Você 

poderia descrever algumas das experiências pelas quais passou desde o seu 

diagnóstico? ”. Os pacientes eram encorajados pelo entrevistador a elaborar histórias 

e situações que ilustravam os aspectos mais importantes para eles. As expectativas 

foram sub-categorizadas em ¨específicas¨ (efeitos colaterais do tratamento, estética 
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pós-tratamento e processo de recuperação) e ¨globais¨ (experiência com o câncer 

como um todo). O papel da informação foi sub-categorizado em muita informação, 

muito pouca informação e a época de informação. Os resultados, quanto às 

expectativas específicas, demonstraram que os pacientes eram capazes de descrever 

suas experiências sobre efeitos colaterais específicos que tinham excedido suas 

expectativas, que o desfiguramento após a cirurgia era particularmente uma questão 

delicada em função da incerteza relativa à extensão da cirurgia e que as expectativas 

quanto ao processo de recuperação variavam entre mais ou menos realistas para os 

pacientes. As expectativas tinham mudado ao longo do tempo, indicando que muitos 

pacientes eram otimistas nos estágios iniciais da recuperação, mas que com o passar 

do tempo suas expectativas tinham se tornado mais realistas, o que sugere um 

processo de adaptação. Quanto às expectativas globais, um grande número de 

pacientes reportou que a experiência com o CA, como um todo, havia sido muito 

pior do que suas expectativas iniciais. Muitos pacientes demonstraram um conflito 

entre não querer receber muitas informações e a sensação de estar ¨perdendo¨ 

informações importantes sobre assuntos específicos (eventuais complicações e 

efeitos colaterais). A quantidade de informações sobre o tratamento sugerido e riscos 

associados pareceu claramente relacionada às expectativas dos pacientes, que 

reportaram comumente a falta de clareza sobre os efeitos colaterais da radioterapia. 

Já a carência de informações específicas ou falta de informação pareceu relacionada 

à época do recebimento da mesma. Os achados indicaram que as necessidades de 

informação dos pacientes variam individualmente, que muitos pacientes não estão 

preparados para saber sobre alguns aspectos de seu tratamento e recuperação e, 

principalmente, que após o tratamento, alguns pacientes reportam que suas 
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experiências não corresponderam às suas expectativas em função da carência de 

informação. 

A opinião de 74 pacientes com CA/CP sobre a utilidade de questionários de 

QV para comunicar seus problemas de saúde aos clínicos foi avaliada por Mehanna e 

Morton (2006). Os resultados indicaram que cerca de 60% dos pacientes foi 

favorável ao uso de questionários como forma de comunicação com os médicos; a 

maioria considerou os questionários fáceis de entender, relevantes para seus 

problemas de saúde e o tamanho dos mesmos pareceu não afetar sua utilidade, apesar 

de a maioria preferir um questionário mais curto (com menos de 20 itens). 

As relações longitudinais entre as cognições de 117 pacientes com CA/CP no 

momento do início do tratamento e a predição da QV dois anos após o diagnóstico 

foram estudadas por Scharloo et al. (2010). Os pacientes completaram o IPQ-R 

(Moss-Morris et al., 2002) e o EORTC QLQ – C30 (Aaronson et al., 1993) no início 

do tratamento e um e dois anos após o término do tratamento. Os resultados 

indicaram que menor crença do paciente em seu próprio comportamento como 

agente causador da doença foi preditiva para melhor funcionamento e melhor QV 

global, identidade forte com a doença foi preditiva para pior funcionamento e pior 

QV global e que percepções negativas e crônicas sobre a duração da doença e de suas 

consequências também foram preditivas de pior QV. O estudo conclui que avaliar o 

processo de mudança nas cognições da doença é mais apropriado do que estudar as 

crenças pré-tratamento como fatores preditivos de resultados longitudinais; que a 

identificação de fatores cognitivos específicos no momento pré-tratamento pode 

propiciar a adoção de estratégias de aconselhamento e intervenção que promovam a 

melhora dos resultados funcionais e do ajustamento ao CA/CP a longo prazo e, por 

fim, que entender a experiência da doença sob a perspectiva do paciente pode prover 
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informações clínicas relevantes que direcionem o tratamento. Com o intuito de 

entender e explorar a experiência dos pacientes sobre o recebimento do tratamento 

para o CA/CP, focando-se em particular em suas experiências sobre os sintomas, 

Molassiotis e Rogers (2012) realizaram um estudo qualitativo prospectivo, por meio 

de entrevistas realizadas com uma amostra heterogênea de 16 pacientes com CA/CP 

ao longo de um ano (T1 - após diagnóstico, T2 - aos 3 meses, T3 - aos 6 meses, T4 - 

aos 12 meses). Os pacientes foram entrevistados sempre pelos mesmos avaliadores, a 

fim de construir um relacionamento entre si, propiciando respostas mais honestas dos 

pacientes. Os quatro temas principais que emergiram das entrevistas foram 

preocupações de caráter nutricional (comer, ingestão de alimentos e suplementos, 

preocupações com o peso, apetite, paladar, xerostomia, disfagia), cansaço ou falta de 

energia (e assuntos relacionados), o uso da máscara de radioterapia (causando 

pânico) e, por fim, a reobtenção da normalidade em suas vidas. Os resultados 

demonstraram que, no momento T1, os pacientes estavam mais centrados nos efeitos 

do tratamento, no T2 os mesmo estavam focados nos seus esforços para normalizar 

suas vidas e retornar ao seu estilo de vida anterior à doença (este momento aparentou 

ser o de balanço feito pelos pacientes sobre as experiências positivas e negativas de 

ter o CA), no T3 os pacientes sentiam-se ansiosos para retornar ao trabalho e 

frustrados por continuarem a experimentar alguns sintomas e, finalmente, no T4, os 

pacientes continuavam a expressar sentimentos de ansiedade, especialmente em 

relação ao futuro e preocupações relativas à mobilidade restrita secundária à fadiga, 

reportando que estes problemas interferiam na qualidade de sua sobrevivência. Os 

autores concluíram que os pacientes com CA/CP experimentam um processo 

complexo de tratamento, pós-tratamento, sintomas significantes e dificuldades que, 

conjuntamente, dificultam sua transição à sobrevivência, impactando sua QV.  
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Conforme mencionado por Ojo et al. (2012), a avaliação da QV de pacientes 

com CA/CP é fundamental, não somente para avaliação das opções de tratamento, 

mas também para o desenvolvimento de serviços de reabilitação e de materiais de 

educação do paciente. Todavia, segundo os autores, ainda há falta de compreensão 

do verdadeiro significado clínico de QV no CA/CP, assim como o desconhecimento 

sobre a melhor maneira de interpretar os resultados dos estudos realizados e os 

colocar na prática clínica.  

Após conduzir uma meta-síntese de 29 estudos qualitativos (produzidos entre 

1993 e 2011), que se focavam em qualquer aspecto da experiência do paciente sobre 

viver com o CA/CP, Lang et al. (2013) encontraram seis conceitos centrais que 

caracterizavam esta experiência: 1 - incerteza e espera (representando que o paciente 

vive num limbo, convivendo com a incerteza de viver com a doença e a incerteza 

sobre o futuro, a espera pelo diagnóstico, pelo tratamento, pela cura), 2 - ruptura da 

vida diária (na funções físicas, nas emoções e na vida social), 3 - auto-diminuição 

(perdas temporárias ou duradouras da auto-imagem, da auto-estima, do senso 

existencial, esforços contínuos para dar sentido à experiência e ao CA, e 

desenvolvimento de expectativas sobre prováveis resultados), 4 - partilhar o fardo 

(importância de uma relação de apoio com os profissionais de saúde, cujo papel é 

crucial para incutir esperança, manter a auto-estima e neutralizar a vulnerabilidade 

do paciente) e, por fim, 6 - encontrar um caminho (viver além do CA, percepção de 

um futuro diminuído ou modificado). Os autores concluíram que é necessário que se 

tenha um entendimento mais amplo sobre esta experiência, para que possam ser 

desenvolvidas intervenções significativas, efetivas e multidimensionais. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Este é um estudo de caráter transversal, quando da realização do processo de 

validação (Parte I) e de caráter prospectivo longitudinal, quando da realização dos 

objetivos específicos (Parte II). 

A coleta de dados foi realizada no Departamento de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e Otorrinolaringologia do A.C.Camargo Cancer Center, entre fevereiro e 

agosto de 2013 (Parte I) e entre abril e dezembro de 2014 (Parte II). 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo-FMUSP (instituição proponente – Anexo 

A) e, em seguida, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do A.C.Camargo 

Cancer Center (instituição co-participante – Anexo B).  

Os dados relativos às variáveis clínicas e terapêuticas dos pacientes que 

participaram de todos os objetivos propostos neste estudo foram coletados por meio 

da revisão dos prontuários e registrados em uma ficha de coleta de dados 

padronizada (Anexo C). Os dados relativos às variáveis sócio-demográficas foram 

coletados pessoalmente com os pacientes no momento prévio à aplicação dos 

questionários e registrados na Ficha de Registro do Paciente (Anexo D). Todos os 

pacientes participantes deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido I – PCI (Anexo E ). 

A versão original em inglês, que vem sendo atualmente utilizada pelos 

autores do PCI, está descrita no Anexo G. Sua livre utilização, adaptação para 

situação clínica e mudanças no processo de aplicação estão autorizadas pelo autor, 
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conforme descrito na página da Instituição que concebeu o instrumento (Merseyside 

Regional Head & Neck Cancer Centre).  

 O processo de adaptação e validação desta ferramenta para o Português - 

Brasil foi formalmente autorizado pelo autor, conforme descrito no Anexo H.  

Todos os questionários utilizados neste estudo foram aplicados pela 

pesquisadora e/ou por uma enfermeira treinada. A aplicação dos questionários para 

indivíduos não alfabetizados foi feita sob forma de entrevista, apenas por meio da 

leitura dos mesmos para o paciente e subsequente anotação da resposta, sem qualquer 

tipo de interferência do entrevistador.  

Nenhum dos participantes deste estudo realizou fonoterapia com a 

pesquisadora principal. 

 

4.1 PARTE I - Tradução e Adaptação Transcultural 

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

Para a realização do objetivo geral foram incluídos pacientes com 18 anos ou 

mais que já estiveram ou estavam em tratamento do CA/CP, independentemente do 

tipo histológico, do estadiamento tumoral e do tratamento adotado. 

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

Para o objetivo geral foram excluídos pacientes com diagnóstico de neoplasia 

de tireóide, diagnóstico médico de alterações neurológicas e/ou déficits na 

compreensão e/ou expressão da comunicação; indivíduos que reportaram não ter 

condições físicas e/ou psicológicas para responder aos questionários; indivíduos que 
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optaram por interromper a coleta de dados e pacientes que se recusaram a participar 

do estudo.  

A exclusão de pacientes portadores de neoplasias de tireóide deveu-se ao fato 

de que estes tumores diferem dos demais tumores de cabeça e pescoço quanto à 

etiologia, histologia e terapia padrão. 

 

4.1.3 Processo de Tradução e Adaptação Transcultural 

A tradução e adaptação transcultural do PCI seguiram as diretrizes 

internacionalmente aceitas (Guillemin et al., 1993, Beaton et al., 2000). 

Inicialmente, dois tradutores bilíngues, especialistas na área de saúde e 

atuantes na área de CA/CP, realizaram a tradução da versão original em Inglês do 

PCI para o Português-Brasil. Os mesmos foram orientados a evitar a tradução literal 

e a realizar a tradução conceitual dos termos. Um terceiro tradutor bilíngue realizou a 

comparação entre as duas versões e um consenso foi alcançado. A versão consensual 

da tradução em Português-Brasileiro foi submetida à retrotradução para o inglês 

(“back-translation“), realizada por outros dois tradutores bilíngues de língua nativa 

inglesa, em conjunto com o autor do instrumento original (Dr. Simon Rogers - 

Regional Head and Neck Unit- University Hospital Aintree Foundation Trust – 

Liverpool – UK). Para verificar a equivalência transcultural da versão original e da 

traduzida, nos diferentes aspectos - semântico, idiomático, experimental e conceitual, 

um comitê formado por três profissionais da área de saúde com experiência em 

CA/CP revisou a versão final, em comparação à original.  

Eventuais discrepâncias entre as versões original e a retrotraduzida foram 

resolvidas repetindo-se o processo conforme necessário. 
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 A etapa seguinte compreendeu a aplicação de dois testes piloto para checar a 

equivalência entre as duas versões em português. A seleção dos pacientes foi feita a 

partir do levantamento da agenda diária do Departamento de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e Otorrinolaringologia do A.C.Camargo Cancer Center. Os mesmos foram 

convidados a participar da pesquisa conforme sua chegada ao ambulatório 

O Inventário foi aplicado em 20 pacientes (piloto 1) com CA/CP que já 

estavam em tratamento, independentemente do estadiamento tumoral, do tipo 

histológico e do tratamento adotado. Foi solicitado ao paciente que ele circulasse os 

termos não compreendidos (preocupações / profissionais) a fim de identificar itens 

não compreendidos ou inapropriados para o público-alvo. As respostas foram 

analisadas pelo comitê, realizando-se as adaptações necessárias para a população e 

cultura brasileiras. As modificações foram consideradas sempre que algum item 

fosse circulado pelos pacientes. A versão pré-final, com as alterações realizadas, foi 

novamente aplicada em outros 25 pacientes (piloto 2), chegando-se à versão final do 

instrumento. 

Realizou-se, então, nova seleção de pacientes para a aplicação da versão 

definitiva e finalização do processo de validação. 

 

4.1.4 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados durante o processo de validação foram o 

Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington – The University 

of Washington QOL questionnaire – UW-QOLv4 (Hassan; Weymuller, 1993; 

Vartanian et al., 2006a) (Anexo I) e o Inventário de Preocupações dos Pacientes – 

IPP (versão final). (Anexo J). Ambos os questionários serão descritos a seguir. 
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4.1.5 Processo de Validação 

Os pacientes participantes da etapa de validação completaram a versão final 

traduzida e impressa do PCI, o Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, e o 

Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington – UW-QOLv4 

(Hassan; Weymuller, 1993; Vartanian et al., 2006a).  

Não foi utilizada a tecnologia digital para a aplicação do IPP (utilizada no 

Reino Unido), porque a mesma ainda não está disponível na rotina clínica dos 

pacientes recrutados. 

 Conforme metodologia utilizada por Rogers et al. (2009) quando do 

desenvolvimento do PCI, neste estudo os resultados do UW-QOL também foram 

analisados considerando-se dois escores compostos: “função física” (média simples 

dos escores dos domínios deglutição, mastigação, fala, saliva, paladar e aparência) e 

“função sócio-emocional” (média simples dos escores dos domínios atividade, 

recreação, dor, humor, ansiedade e ombros). 

 

4.1.5.1 Confiabilidade 

 Neste estudo não coube verificar a confiabilidade teste-reteste ou consistência 

interna, pois o instrumento estudado tem como um dos principais objetivos ser capaz 

de mapear as mudanças nas preocupações dos pacientes e, também, porque estas 

podem variar em maior ou menor número e grau, em quaisquer intervalos de tempo, 

de acordo com as características individuais do paciente e do momento de seu 

tratamento. 
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4.1.5.2 Validade de Conteúdo 

 A validade de conteúdo foi garantida na concepção inicial do PCI por seus 

autores (Rogers et al., 2009; Ghazali et al., 2011) e assegurada pelo rigoroso método 

de tradução e adaptação transcultural. 

 

4.1.5.3 Validade de Critério 

 A validade de critério é determinada por meio da comparação dos dados do 

instrumento estudado com outro questionário considerado padrão ouro, que avalie as 

preocupações dos pacientes com CA/CP. Como não há, no Brasil, nenhum 

questionário desta natureza já validado, não foi possível realizar a validade de 

critério. 

 

4.1.5.4 Validade de Construto 

Para a validação psicométrica de construto, os resultados do IPP foram 

correlacionados com o UW-QOL, porque este instrumento avalia a qualidade de vida 

em diferentes aspectos e apresenta alguns domínios que podem ser relacionados e/ou 

comparados com os itens presentes no instrumento em estudo. 

 

4.1.5.5 Reprodutibilidade 

De acordo com os autores do PCI, a aplicação do teste-reteste é inviável, 

tendo em vista que, na prática, o seu objetivo é o de mensurar se o paciente quer ou 

não discutir alguma preocupação e, desta forma, não pode ser psicometricamente 

testado da mesma forma que outros questionários de QVRS.  
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4.2 PARTE II - Avaliação Pré-tratamento e aos 6 e 12 meses após o diagnóstico  

 

 Para a seleção dos pacientes, a pesquisadora responsável e uma enfermeira 

treinada realizavam uma verificação diária na agenda ambulatorial do Departamento 

de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do A.C.Camargo Cancer 

Center, a fim de identificar os pacientes elegíveis, ou seja, pacientes com CA/CP 

recém diagnosticado e confirmado por biópsia e pacientes com biópsias em 

andamento (incluindo revisão de lâminas de casos externos). 

 Os pacientes com o diagnóstico confirmado eram abordados na sala de espera 

do referido ambulatório e convidados a participar do estudo antes do início de sua 

consulta. Pacientes com biópsia em andamento eram convidados a participar somente 

após a consulta devolutiva de diagnóstico positivo, a fim de evitar a abordagem do 

paciente sem que o mesmo já tivesse ciência da confirmação de sua doença. Para 

garantir que o paciente abordado já estava ciente de seu diagnóstico eram realizadas 

as seguintes perguntas antes do início da coleta de dados: 1- O Sr. (a) sabe onde é o 

seu problema? 2- Já fez o exame de biópsia? 3- Já sabe o resultado da mesma? 

 

4.2.1 Critérios de Inclusão 

Para a coleta de dados referente aos objetivos específicos foram incluídos 

todos os pacientes com 18 anos ou mais, que obedeceram aos seguintes critérios: 

diagnóstico recente (já biopsiado) de neoplasia cabeça e pescoço: cavidade oral, 

orofaringe, nasofaringe, fossas nasais, seios paranasais, hipofaringe, laringe, 

glândulas salivares, independentemente do tipo histológico e nunca antes sido 

submetidos a nenhum tipo de tratamento oncológico. 
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4.2.2 Critérios de Exclusão 

Para os objetivos específicos foram excluídos pacientes submetidos à biópsia 

excisional, pacientes com diagnóstico de neoplasia de tireóide ou de doenças 

linfoproliferativas, diagnóstico médico de alterações neurológicas e/ou déficits na 

compreensão e/ou expressão da comunicação; indivíduos que reportaram não ter 

condições físicas e/ou psicológicas para responder aos questionários; indivíduos que 

optaram por interromper a coleta de dados no momento da aplicação dos 

questionário e pacientes que se recusaram a participar do estudo.  

Assim, como já descrito na Parte I deste estudo, a exclusão de pacientes 

portadores de neoplasias de tireóide deveu-se ao fato de que estes tumores diferem 

dos demais tumores de cabeça e pescoço quanto à etiologia, histologia e terapia 

padrão. 

Ainda que este também seja o caso para os tumores de glândulas salivares, 

optou-se pela não exclusão destes casos, pois os mesmos foram incluídos no estudo 

original, quando da concepção do PCI (Rogers et al., 2009). 

Os pacientes elegíveis que aceitaram participar voluntariamente do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido II (Anexo F). 

 

4.2.3 Instrumentos 

Os questionários utilizados nos momentos pré-tratamento e aos 6 e 12 meses 

após o início do tratamento foram: 
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A. Escala de Ansiedade e Depressão - Hospital Anxiety and Depression Scale - 

HADS (Zigmond; Snaith, 1983; Botega et al., 1995) (Anexo K) 

Aplicado nos momentos pré-tratamento, aos 6 meses e 12 meses após o 

diagnóstico. 

Esta escala, já validada no Brasil, foi desenvolvida para ser aplicada em 

pacientes com doenças físicas e em ambientes não psiquiátricos, sendo largamente 

utilizada para mensurar os sintomas de ansiedade e depressão em pacientes 

oncológicos. É constituída por 14 questões do tipo múltipla escolha, subdivididas em 

duas sub-escalas: sete questões avaliam os sintomas de depressão (HAD-D) e sete 

questões avaliam os sintomas de ansiedade (HAD-A). O escore de cada questão pode 

variar de 0 a 3 e a pontuação global em cada subescala varia de 0 a 21. Os pontos de 

corte considerados foram os recomendados por Zigmond e Snaith (1983) para ambas 

as sub-escalas, respectivamente: 0 – 7 = normal, 8 – 10 = leve, 11 – 14 = moderada, 

15 – 21 = severa.  

 

B. Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington – 

The University of Washington QOL questionnaire – UW-QOL (Hassan; Weymuller, 

1993; Vartanian et al., 2006a) – (já descrito no Anexo I) 

Aplicado nos momentos pré-tratamento, aos 6 meses e 12 meses após o 

diagnóstico. 

Este protocolo teve sua primeira versão desenvolvida por Hassan e 

Weymuller (1993). Sua versão 4 foi validada e adaptada para o português (Brasil) 

por Vartanian et al. (2006a). Este questionário doença-específico para pacientes 

tratados do câncer de cabeça e pescoço abrange doze domínios: dor, aparência, 

atividades diárias, recreação, deglutição, mastigação, fala, paladar, incapacidade de 
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ombros, saliva, humor e ansiedade. Os escores variam de 0 a 100 e o menor escore 

implica em maior incapacidade ou pior qualidade de vida. O escore composto final 

corresponde à média dos doze domínios avaliados.  

 

C. Inventário de Sintomas do M.D. Anderson (MDASI- H&N) - Head & 

Neck MD.Anderson Symptom Inventory (Cleeland et al., 2000; Rosenthal et al., 

2007; Ferreira et al., 2008) - Parte I (Anexo L). 

Aplicado nos momentos pré-tratamento, aos 6 meses e 12 meses após o 

diagnóstico. 

O M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) foi originalmente elaborado e 

validado por Cleeland et al. (2000). Sua versão específica para pacientes com CA/CP 

- Head & Neck M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI-H&N) foi desenvolvida 

e validada por Rosenthal et al. (2007), e traduzida para o português (Brasil) por 

Ferreira et al. (2008). A versão brasileira deste inventário, ainda não validada para o 

Português, é composta por 28 itens, divididos em 2 sub-escalas: sintomas gerais e 

específicos – Parte I (22 itens) e interferência dos sintomas na vida do paciente – 

Parte II (6 itens). A intensidade dos sintomas e sua interferência na vida são 

avaliadas numa escala Likert, que varia de 0 a 10 (11 pontos) e se referem às últimas 

24 horas vivenciadas pelo paciente. Neste estudo aplicou-se apenas a Parte I do 

questionário. Maiores valores pontuados pelo paciente correspondem a uma maior 

intensidade do sintoma ou maior interferência em sua vida. O MDASI-H&N não 

possibilita o cálculo de um escore geral, porém possibilita o cálculo de um escore 

para as 2 sub-escalas. O escore final é determinado pela somatória dos escores 

assinalados em cada item e dividida pelo número de respostas.  
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D. Questionário de Informação dos Pacientes (QIP) - Information Styles 

Questionnaire – ISQ (Cassileth et al., 1986) – (Anexo M) 

Aplicado nos momentos pré-tratamento, aos 6 meses e 12 meses após o 

diagnóstico. 

 Este instrumento, desenvolvido na Pensilvânia, possui questões que 

objetivam conhecer as necessidades, preferências e atitudes dos pacientes em relação 

às informações sobre o câncer, seu tratamento e prognóstico. Sua segunda versão, 

adaptada por Meredith et al. (1996) foi utilizada no Brasil apenas de forma traduzida 

por Pinto (2001) e por Gimenes (2008) e procura saber qual o tipo de informação os 

pacientes com câncer desejam e necessitam saber. O instrumento divide-se em três 

seções A, B e C. 

 A sessão A tem por objetivo descrever a atitude do paciente em relação à 

informação a ser recebida: não se interessar pela informação, desejar a informação 

apenas quando são boas notícias ou querer toda informação possível. A sessão B 

consta de uma lista de sete tipos de informações específicas relativas aos aspectos da 

doença e do tratamento e a atitude do paciente frente à sua necessidade e desejo 

destas informações: informação é necessária de qualquer maneira, informação 

desnecessária e informação necessária, mas que não deseja ter. A seção C é 

constituída por uma questão que verifica qual pessoa o paciente preferia que tivesse 

lhe informado sobre seu diagnóstico.  
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E. Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP - Patients Concerns 

Inventory – PCI (Rogers et al., 2009, Ghazali et al., 2011) - (versão final, já descrita 

no Anexo J). 

Aplicado nos momentos pré-tratamento, aos 6 meses e 12 meses após o 

diagnóstico. 

Este instrumento, desenvolvido conjuntamente com o Merseyside Regional 

Head & Neck Cancer Centre Support Group, consiste de um inventário baseado em 

uma síntese de ítens de vários questionários de QVRS. O questionário é uma 

ferramenta de uso ambulatorial, holística, auto-aplicável para pacientes alfabetizados 

e pode ser utilizado nos diferentes momentos após o diagnóstico do CA/CP.  

O instrumento tem como objetivos ajudar os pacientes com CA/CP a 

identificar e a sinalizar suas preocupações, necessidades, prioridades individuais e 

problemas, encorajá-los a discuti-los durante sua consulta clínica e indicar outros 

profissionais (clínicos multidisciplinares ou não) com os quais gostariam de 

conversar durante seu retorno ambulatorial ou para os quais gostariam de ser 

encaminhados. A primeira parte da ferramenta original em Inglês (PCI) possui 57 

itens, agrupados em 5 domínios: bem-estar físico e funcional (29 itens), relacionados 

ao tratamento (4 itens), assistência e bem-estar social (9 itens), bem-estar 

psicológico, emocional e espiritual (14 itens) e outros (texto livre). A segunda parte 

consta de uma lista de 17 especialistas, também agrupados em 5 domínios: bem-estar 

físico e funcional (9 profissionais), relacionados ao tratamento (3 profissionais), 

assistência e bem-estar social (3 profissionais), bem-estar psicológico, emocional e 

espiritual (3 profissionais) e outros (texto livre). Em ambas as partes do inventário os 

pacientes podem sinalizar tantos itens e profissionais quantos desejarem.  

 Não há pontuação ou escore composto.  
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F. Protocolo de Avaliação das Expectativas (PAE) – baseado no Patients 

Concerns Inventory - PCI (Rogers et al., 2009; Ghazali et al., 2011) (Anexo N) 

Aplicado apenas no momento pré-tratamento. 

Este protocolo foi utilizado neste estudo como um piloto.  Nele encontram-se 

descritos os mesmos itens da primeira parte do IPP. Seu objetivo é avaliar o tipo de 

expectativa dos pacientes em relação aos itens citados. As respostas podem ser 

classificadas como: 0 - não se aplica, 1- não tenho expectativas; 2 - tenho 

expectativas ruins; 3- tenho boas expectativas. O PAE não possui lista de 

especialistas. 

 

G. Protocolo de Preenchimento das Expectativas (PPE) – baseado no Patients 

Concerns Inventory - PCI (Rogers et al., 2009; Ghazali et al., 2011) (Anexo O) 

Aplicado aos 6 e 12 meses após o início do tratamento. 

Este protocolo foi utilizado neste estudo como um piloto. Nele encontram-se 

descritos os mesmos itens do IPP, sendo constituído por duas partes. A parte 1 busca 

mensurar o grau de preenchimento das expectativas dos pacientes em relação aos 

itens citados. Os escores para o grau de preenchimento das expectativas são 

respectivamente: 0- não se aplica, 1- pior do que eu esperava, 2- igual ao que eu 

esperava, 3- melhor do que eu esperava.  

A parte 2 tem por objetivo avaliar se os profissionais com os quais o paciente 

eventualmente conversou durante o tratamento preencheram de forma positiva ou 

negativa as expectativas do mesmo, em termos de qualidade, quantidade e clareza 

das informações recebidas. As respostas podem ser classificadas como: 0- não 

conversei com este profissional, 1- preencheu pouco minhas expectativas, 2- 
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preencheu razoavelmente minhas expectativas, 3- preencheu muito minhas 

expectativas. 

Todos os instrumentos utilizados nas Partes I e II do estudo estão descritos no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1  Descrição do número de pacientes participantes e instrumentos 
utilizados nas partes I e II do estudo 
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4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a descrição das características clínicas e demográficas dos pacientes 

foram apresentadas as frequências absoluta e relativa (características qualitativas) ou 

as principais medidas resumo como média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e 

valor máximo (características quantitativas). Para o número de itens/profissionais 

selecionados apresentou-se a mediana e a amplitude interquatil (Q1-Q3). Os testes 

não paramétricos de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis foram utilizados para 

avaliar a associação do número de itens/profissionais selecionados com as 

características dos pacientes, quando essas possuíam duas ou três categorias, 

respectivamente. O teste de Mann-Whitney também foi utilizado para associar os 

escores categorizados dos domínios do UW-QOL (físico, sócio-emocional e global) 

com os itens/profissionais específicos selecionados pelos pacientes. As associações 

entre os domínios do UW-QOL com idade e tempo de diagnóstico e com o número 

de itens/profissionais selecionados, foram verificadas por meio do coeficiente de 

correlação de Spearman. Associações entre os itens/profissionais específicos 

selecionados com as características dos pacientes foram avaliadas por meio do teste 

Qui-Quadrado ou o teste Exato de Fisher. As associações entre os itens do PPE e o 

escore global do UW-QOL foram avaliadas por meio do teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi o de 1% e o software utilizado 

foi o R versão 3.0.1 (www.R-project.org.br). 
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5 RESULTADOS I 

 

 

5.1 TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO 

 

Esta etapa do estudo foi realizada no período compreendido entre fevereiro e 

agosto de 2013. 

Não houve divergências significativas entre a primeira tradução e a retro-

tradução, apesar das diferenças gramaticais e culturais entre as populações brasileira 

e inglesa. A primeira tradução do PCI para o Português-Brasil foi aplicada em 20 

pacientes portadores de CA/CP (piloto 1), evidenciando que o significado dos termos 

muco, deglutição, olfato, paladar, gastrostomia percutânea (PEG), medo de eventos 

adversos e estratégias de enfrentamento não foram compreendidos por alguns dos 

pacientes. Os termos assistência em casa/programa de saúde da família, 

originalmente descritos como “home care/ district nurse“ foram erroneamente 

interpretados como qualquer familiar ou pessoa para ajudar/convênio médico. Já o 

termo atividade foi interpretado de diferentes maneiras pelos pacientes, ora sendo 

entendido como exercícios físicos ora como atividades da vida diária. Ainda, os 

pacientes se confundiram com os termos salivação e boca seca, não conseguindo 

diferenciá-los.  

Dentre os profissionais listados na versão original, as profissões de higienista 

dental e capelão não foram aqui identificadas pelos pacientes, assim como o 

terapeuta de suporte emocional (especialidade clínica com grau inferior ao de 

psicólogo existente no Reino Unido – UK).  
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Após a adequação das equivalência e adaptações para a população brasileira, 

realizou-se então uma nova versão em português, substituindo-se ou completando-se 

os termos não compreendidos, mal interpretados ou indiferenciados, 

respectivamente, por catarro/secreção, engolir, olfato (sentir cheiro), paladar (sentir 

sabor), sonda para alimentação, medo de acontecimentos desfavoráveis, estratégias 

para enfrentar a doença e o tratamento, atendimento de profissionais em domicílio, 

atividade física e muita salivação. Optou-se por substituir a expressão gastrostomia 

percutânea (PEG) por sonda para alimentação (termo mais generalista), tendo em 

vista que a grande maioria dos pacientes oncológicos no Brasil faz uso de sonda 

nasoenteral (SNE). 

A especialidade de higienista dental foi retirada e as outras profissões foram 

substituídas por autoridade religiosa/líder de sua religião, psicólogo e se 

acrescentando a especialidade de psiquiatra.  

A versão pré-final, com as alterações realizadas, foi novamente aplicada em 

outros 25 pacientes (piloto 2), chegando-se à versão final do instrumento.  

Oitenta e quatro pacientes foram, então, recrutados para responder à versão 

definitiva do IPP. 

As Figuras 1 e 2 descrevem, respectivamente, as modificações realizadas 

durante o processo de tradução e adaptação transcultural do IPP. 
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Figura 1  Descrição das alterações realizadas nos itens descritos na parte 1 do PCI, 

durante o processo de tradução e adaptação transcultural para o 
Português-Brasil 

	
  

	
PCI	

	
Physical	and	Functional	
well‐being	
	
Activity	
	
Mucus	
	
Salivation	
	
Smell	
	
Sore	mouth	
	
Swallowing	
	
Taste	
	
Vomiting/	Sickness	
	
Weight	
	
	
	
Treatment	related	
	
	
PEG	tube	
	
	
	
Social	care	and	Social		
well‐being	
	
Home	care/	District	nurse	
	
	
	
	
	
Psychological,	Emotional	
and	Spiritual	well‐being	
	
	
Coping	
	
	
Fear	of	adverse	events	
	
	
	

Trad/Retrotrad	
	
Bem‐estar	físico	e	Funcional	
	
	
Atividade	
	
Muco	
	
Salivação	
	
Olfato	
	
Boca	ferida	
	
Deglutição	
	
Paladar	
	
Vômito	/	Doença	
	
Peso	
		
	
	
Relacionadas	ao	Tratamento	
	
	
Gastrostomia	(PEG)	
	
	
	
Assistência	e	Bem‐estar	
social	
	
Assistência	em	casa/	Programa	
de	saúde	da	família	
	
	
	
Bem‐estar	Psicológico,	
Emocional	e	Espiritual	
	
	
Estratégias	de	enfrentamento	
	
	
Medo	de	eventos	adversos	
	
	

	

	
Versão	Final	–	IPP	

	
Bem‐estar	físico	e	Funcional	
	
	
Atividade	física	
	
Catarro	/	secreção	
	
Muita	salivação	
	
Olfato	(sentir	cheiro)	
	
Feridas	na	boca	
	
Engolir	
	
Paladar	(sentir	sabor)	
	
Vômito	/	mal	estar	
	
Perda	de	peso	
	
	
	
Relacionadas	ao	Tratamento	

	
	
Sonda	para	alimentação	
	
	
	
Assistência	e	Bem‐estar	
social	
	
Atendimento	de	profissionais	à	
domicílio	
	
	
	
Bem‐estar	Psicológico,	
Emocional	e	Espiritual	
	
	
Estratégias	para	enfrentar	a	
doença	e	o	tratamento	
	
Medo	de	acontecimentos	
desfavoráveis	
	
	

	PCI:	Patients	Concerns	Inventory;	Trad	/Retrotrad:	Tradução	–	Retrotradução;	IPP‐	Inventário	de		
	Preocupações	dos	Pacientes	
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PCI: Patients Concerns Inventory; Trad/Retrotrad: Tradução – Retrotradução; IPP: Inventário de 
Preocupações dos Pacientes 
1 Especialidade não identificadas pelos pacientes 
2 Especialidade clínica existente na Reino Unido (UK), com grau inferior ao de psicólogo 
3 Substituído por psiquistra 
 
Figura 2 Descrição das alterações realizadas na lista de especialistas descrita na 

Parte 2 do PCI durante o processo de tradução e adaptação transcultural 
para o Português- Brasil 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Dentre os oitenta e quatro pacientes que participaram da etapa de validação 

do IPP, a maioria era do sexo masculino (73,8%, n=62) e idades variando entre 36 a 

89 anos (média de 62 anos). As características sócio-demográficas da amostra estão 

descritas na Tabela 1.  

	

PCI				
	
	
	
Physical	and	Functional	
well‐being	
	
Dental	Hygienist	1	
	
	
	
	
Psychological,	
Emotional	and	Spiritual	
well‐being	
	
Chaplain	
	
	
	
Emotional	support		
therapist	2	

	
	
	
Clinical	Psychologist	3	

	
	

Trad/Retrotrad	
	
	
	
Bem‐estar	físico	e	Funcional	
	
	
Higienista	dental	
		
	
	
	
Bem‐estar	Psicológico,	
Emocional	e	Espiritual	
	
	
Líder	religioso	
	
	
	
Terapeuta	de	suporte	
emocional	
	
	
	
Psicólogo	
	

	
Versão	Final	–	IPP	

	
	
	
Bem‐estar	físico	e	
Funcional	
	
	
						___________________________	
	
	
	
Bem‐estar	Psicológico,	
Emocional	e	Espiritual	
	
	
Autoridade	religiosa	/	Líder		
da	sua	religião	
	
	
Psicólogo	
	
	
	
	
Psiquiatra	
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Tabela 1 Número e porcentagem de pacientes participantes do processo de 
validação do IPP, segundo dados demográficos e estilo de vida (N=84) 

 
Variável Categoria n (%) 

    

Sexo 
masculino 62 (73,8) 
feminino 22 (26,2) 

    

Idade 

mín-máx 36 – 89  
mediana 61  
média ± dp 62 ± 11  

    

Estado Civil 

solteiro 6 (7,1) 
casado 60 (71,4) 
viúvo 8 (9,5) 
divorciado 10 (12,0) 

    

Escolaridade 

analfabeto 3 (3,6) 
ensino fundamental I incompleto 48 (57,1) 
ensino fundamental I completo 8 (9,5) 
ensino fundamental II incompleto 3 (3,6) 
ensino fundamental II completo 13 (15,5) 
superior incompleto 1 (1,2) 
superior completo 8 (9,5) 

    

Trabalha atualmente 
sim 62 (73,8) 
não 22 (26,2) 

    

Tabagismo 

nunca 23 (27,4) 
parou 56 (66,7) 
mantém o vício 5 (5,9) 

    

Etilismo 

nunca 26 (31,0) 
parou 48 (57,1) 
mantém o vício 10 (11,9) 

    

Religião 

ateu 3 (3,6) 
católico 64 (76,1) 
evangélica 8 (9,5) 
protestante 4 (4,8) 
budista 2 (2,4) 
outros 3 (3,6) 

mín-máx: mínimo-máximo; dp: desvio padrão 
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No momento do preenchimento dos questionários propostos 33,0% (n=25) 

dos pacientes tinham sido diagnosticados há menos de 12 meses, 25,0% (n=22) 

estavam entre 12 e 36 meses pós-diagnóstico e 41,0% (n=37) tinham sido 

diagnosticados há 36 meses ou mais. O sítio tumoral e estadiamento prevalentes 

foram, respectivamente, cavidade oral (41.6%, n=35) e T4 (29.7%, n=25). Metade da 

amostra era clinicamente negativa para comprometimento linfonodal (50,0%, n=42) 

e a maioria era clinicamente negativa para metástase à distância (96.4%, n=81). O 

tipo histológico prevalente foi o CEC (90,4%, n=76).  

A Tabela 2 descreve as características dos pacientes, de acordo com a 

classificação TNM, proposta pela UICC (2010), local da lesão e tipo histológico. 
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Tabela 2 Número e porcentagem de pacientes participantes do processo de 
validação do IPP, de acordo com classificação TNM (UICC), local da 
lesão e tipo histológico (N=84) 

 
Variável Categoria n (%) 

T 

T1 15 (17,9) 

T2 23 (27,4) 

T3 19 (22,6) 

T4 25 (29,7) 

Tx 2 (2,4) 

N 

N0 42 (50,0) 

N1 17 (20,2) 

N2 22 (26,2) 

N3 2 (2,4) 

Nx 1 (1,2) 

M 

M0 81 (96,4) 

M1 3 (3,6) 

Sítio da Lesão 

cavidade oral 35 (41,6) 

orofaringe 19 (22,6) 

hipofaringe 1 (1,2) 

laringe 22 (26,2) 

nasofaringe 5 (6,0) 

fossas nasais / seios maxilares 2 (2,4) 

CEC 76 (90,4) 

CA indiferenciado 2 (2,4) 

adenocarcinoma 3 (3,6) 

outros 3 (3,6) 

 
IPP: Inventário de Preocupações dos Pacientes; UICC: União Internacional Contra o Câncer; T: 
extensão da neoplasia no sítio primário e envolvimento de estruturas adjacentes; N: linfonodos 
regionais: M: metástases à distância; CA: carcinoma: câncer; CEC: Carcinoma espinocelular. 
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À época do preenchimento dos questionários, 56 (66,7%), 9 (10,7%) e 47 

(56,0%) pacientes haviam utilizado, respectivamente, sonda nasoenteral (SNE), 

gastrostomia percutânea (PEG) e traqueostomia (TQT) em algum momento do 

tratamento. As características do tratamento e a situação clínica dos pacientes no 

momento da avaliação estão descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Número e porcentagem de pacientes participantes do processo de 
validação do IPP, de acordo com o tipo de tratamento e situação clínica 
(N=84) 

 
Variável Categoria n (%) 

    

Cirurgia 
não 21 (25,0) 
sim 63 (75,0) 

    

Esvaziamento Cervical 

não 33 (39,3) 
ipsilateral 30 (35,7) 
bilateral 21 (25,0) 

    

Radioterapia 
não 16 (19,0) 

sim 68 (81,0) 

    

Quimioterapia 
não 49 (58,0) 
sim 35 (42,0) 

    

Alimentação Atual 

VO exclusiva 67 (79,8) 
VO mista 5 (5,9) 
SNE 8 (9,5) 
PEG 4 (4,8) 

    

 voz laríngea 72 (85,7) 

 VE 3 (3,6) 

Comunicação VTE 6 (7,1) 

 vibrador 1 (1,2) 

 outros (gráfica/gestual) 2 (2,4) 

    

Doença em atividade não 72 (85,7) 

 sim 12 (14,3) 

 
IPP: Inventário de Preocupações dos Pacientes; VO: via oral; SNE: sonda nasoenteral: PEG: 
gastrostomia percutânea; VE: voz esofágica; VTE: voz traqueoesofágica. 
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5.3 RESULTADOS DO UW-QOL 

 

A média (desvio padrão) do escore global dos doze domínios do UW-QOL foi 

73 (dp=20). Levando-se em conta o domínio físico, a média do escore foi 78 (dp= 

21) e para o domínio sócio-emocional 67 (dp= 24). Houve correlação significante 

entre o escore global do UW-QOL e os domínios físico e sócio-emocional, 

respectivamente 0.85 e 0.92 (ambos p<0.001).  

 

5.4 RESULTADOS DO IPP 

 

O tempo para o preenchimento do IPP variou entre 6 e 20 minutos (média 13 

minutos). A maioria dos participantes considerou que o IPP é fácil de ser preenchido, 

extremamente importante e eficiente para a sinalização de suas preocupações, 

conforme comentário informal feito pela maioria dos pacientes. A frequência das 

preocupações e dos profissionais assinalados no IPP estão descritos, respectivamente, 

nas Figuras 3 e 4. 

Dentre os 56 itens presentes na Parte 1 do IPP, as preocupações assinaladas 

com maior frequência pelos pacientes foram: medo do câncer voltar (57,5%, n=48), 

boca seca (45,4%, n=38), mastigar/comer (44,4%, n=37), fala/voz/ser entendido 

(43,4%, n=36), engolir (40,3%, n=34), saúde dental/dentes (36,3%, n=30), ansiedade 

(31,3%, n=26), fadiga/cansaço, paladar (sentir sabor) e medo de acontecimentos 

desfavoráveis (todos 30,3%, n=25). 
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Figura 3 Frequência relativa das preocupações selecionadas pelos pacientes no 

Inventário de Preocupações dos Pacientes - IPP durante o processo de 
validação (N=84) 
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Os três profissionais mais assinalados pelos pacientes foram o fonoaudiólogo 

(26,1%, n=22), dentista (23,8%, n=20) e psicólogo (18,0%, n=15). 

 

 

 
Figura 4 Frequência relativa dos profissionais selecionados pelos pacientes no 

Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP durante o processo de 
validação (N=84) 

 

A mediana (Q1-Q3) do número de preocupações selecionadas foi 8 (5-13), 

variando entre 0 e 42 assuntos, com 75 pacientes (63,0%) selecionando pelo menos 1 

assunto. A mediana (Q1-Q3) do número de profissionais assinalados foi 1 (0-2), 

variando entre 0 e 8 profissionais, com 30 pacientes (36,0%) assinalando pelo menos 

1 profissional. 
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5.5 CORRELAÇÕES ENTRE OS RESULTADOS DO UW-QOL E DO IPP 

 

Foram encontradas correlações estatísticas negativas fracas entre o número de 

preocupações e o número de profissionais selecionados pelos pacientes com o tempo 

de diagnóstico (–0.29, p=0.007 e –0.28, p=0.01), sendo que indivíduos com menor 

tempo de diagnóstico selecionaram mais itens. 

A idade dos pacientes apresentou correlação estatística negativa fraca com o 

número de profissionais selecionados (–0.28, p=0.009), sendo que indivíduos mais 

jovens selecionaram um maior número de especialistas. 

Os domínios físico e sócio-emocional do UW-QOL apresentaram correlações 

estatísticas negativas moderadas com o número de preocupações selecionadas (–0.46 

e –0.45, ambos p<0.001) e com o número de profissionais selecionados (–0.46, 

p<0.001 e 0.33, p=0.002). Quanto piores foram os escores compostos do UW-QOL, 

mais itens foram selecionados no IPP. 

As correlações estatísticas significantes entre as características dos pacientes, 

os domínios físico e sócio-emocional do UW-QOL e o número de preocupações e de 

profissionais selecionados estão descritas na Tabela 4. 
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Tabela 4 Número de preocupações e profissionais selecionados no teste com IPP, de acordo com as características dos pacientes 
e escores compostos do UW-QOL (N=84) 

 

Variável Categoria n 
Número de itens marcados   Número de profissionais marcados 

5+ itens 2+ profissionais 
Mediana Q1-Q3 % n Mediana Q1-Q3 % n 

Idade* 
<55 20 9 5-12 80,0 16 2 0-4 60,0 12 
55-64 27 7 4-12 67,0 18 1 0-3 37,0 10 
>=65 37 9 5-14 78,0 29 0 0-1 22,0 8 

Sexo 
masculino 62 8 5-13 76,0 47 0 0-2 31,0 19 
feminino 22 10 4-15 73,0 16 1,5 1-4 50,0 11 

Sítio 

cavidade oral 35 8 4-13 71,0 25 1 0-3 31,0 11 
orofaringe 19 9 5-15 79,0 15 1 0-3 47,0 9 
laringe 20 8 5-10 75,0 15 0 0-2 30,0 6 
outros 10 10 7-13 80,0 8 1 0-2 40,0 4 

Tempo de diagnóstico+ 
<12 25 13 7-15 84,0 21 2 0-4 60,0 15 
12-36 22 9 4-12 73,0 16 0,5 0-2 36,0 8 
>=36 37 7 4-11 70,0 26 0 0-1 19,0 7 

T 
1_2 38 7,5 4-12 66,0 25 1 0-2 37,0 14 
3_4 44 8,5 6-14 82,0 36 0,5 0-3 34,0 15 

N 
0_1 59 7 4-12 69,0 41 0 0-2 27,0 16 
2_3 24 11 8-15 88,0 21 2 0-3 54,0 13 

Reconstrução 
não 38 8,5 4-12 68,0 26 1 0-2 34,0 13 
sim 46 8 5-14 80,0 37 1 0-3 37,0 17 

RDT 
não 16 8,5 4-16 63,0 10 1 0-2 38,0 6 
sim 68 8 5-13 78,0 53 1 0-2 35,0 24 

Tratamento 
cirurgia sem RDT 21 10 4-17 67,0 14 1 0-3 48,0 10 
cirurgia com RDT 34 7 5-11 76,0 26 0 0-1 21,0 7 
RDT primária 29 9 6-13 79,0 23 1 0-3 45,0 13 

UW-QOL Físico++** 

<50 9 9 8-16 100,0 9 3 2-4 89,0 8 
50-74 19 12 9-16 84,0 16 1 0-5 47,0 9 
75-89 26 9 4-13 73,0 19 1 0-2 38,0 10 
90+ 30 6 3-9 63,0 19 0 0-1 10,0 3 

UW-QOL Emocional++* 

<50 20 12 8-15 90,0 18 1,5 0-4 50,0 10 
50-74 27 9 6-14 85,0 23 1 0-3 48,0 13 
75-89 20 6 4-10 70,0 14 0 0-1 20,0 4 
90+ 17 4 2-8 47,0 8   0 0-1 18,0 3 

 
Q1-Q3: Primeiro e terceiro quartis; T: extensão da neoplasia no sítio primário e envolvimento de estruturas adjacentes; N: linfonodos regionais; RDT: radioterapia. NOTA: +0.001<=p<0.01- significância 
da correlação de Spearman com número de preocupações; *0.001<=p<0.01- significância da correlação de Spearman com número de profissionais; .001 - significância da correlação de Spearman com 
número de preocupações; **p<0.001- significância da correlação de Spearman com número de profissionais. Nenhuma outra característica dos pacientes associou-se, ao nível de significância de 0.01, com 
o número de preocupações ou com o número de profissionais. Teste não paramétrico de Mann-Whitney (Sexo, T, N, Reconstrução, RT, Cirurgia) ou teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (Sítio, 
Tratamento) 
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Os pacientes com menos de 55 anos selecionaram mais frequentemente os 

ítens saúde dental (50,0%, n=10/20) e medo do câncer voltar (75,0%, n=15/20). Sono 

e ansiedade foram mais assinalados, respectivamente, por 36,0% (n=8/22) e 55,0% 

(n=12/22) dos pacientes do sexo feminino, ou seja, mais do que o dobro da 

porcentagem de pacientes do sexo masculino. Pacientes tratados há doze meses ou 

menos assinalaram consideravelmente mais itens do que os pacientes com maior 

tempo após o diagnóstico, assinalando como assuntos mais preocupantes o apetite 

(40,0%, n=10/25), tratamento do câncer (48,0%, n=12/25), uso de sonda para 

alimentação (32,0%, n=8/25), cicatrização de feridas e suporte para a família (16,0%, 

n=4/25) e indicando o nutricionista (28,0%, n=7/25) e o fonoaudiólogo (52,0%, 

n=13/25) como os profissionais com os quais mais gostariam de conversar. As 

preocupações com o apetite (42,0%, n=10/24) e a aparência (46,0%, n=11/24) foram 

quase três vezes mais selecionadas por pacientes clinicamente positivos para 

comprometimento linfonodal N2-N3 do que pelos pacientes N0-N1. Indivíduos 

submetidos à reconstrução (22,0%, n=10/46) indicaram muita salivação, ao contrário 

dos que não realizaram a mesma. O item boca seca foi indicado por 34,0% (n=16/46) 

dos pacientes que realizaram radioterapia e por 81,0% (n=17/21) dos que não 

realizaram cirurgia. Ainda, 66,0% (n=19/29) dos pacientes que realizaram 

radioterapia (RT) primária assinalaram mais boca seca e aqueles que foram 

submetidos à cirurgia sem RT selecionaram mais os itens muita salivação e 

depressão (ambos 33,0%, n=7/21), estratégias para enfrentar a doença e o tratamento 

(24,0%, n=5/21) e humor (29,0%, n=6/21).  

O escore do domínio físico teve associação significante com a seleção dos 

itens apetite, abertura de boca, dor na cabeça e pescoço, engolir, inchaço, recreação, 

relacionamentos, fala/voz/ser entendido e medo de acontecimentos desfavoráveis e, 
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na indicação do dentista, fonoaudiólogo e oncologista/radioterapeuta. O escore do 

domínio sócio-emocional associou-se significantemente com os itens apetite, 

mastigar/comer, abertura de boca, engolir, paladar, sonda para alimentação, 

fala/voz/ser entendido, memória e com a indicação do fonoaudiólogo e do 

oncologista/radioterapeuta, especialmente para pacientes com escores compostos do 

UW-QOL mais baixos (< 50). Estes resultados demostram que ambos os domínios 

foram preditivos de diversas preocupações relacionadas à função oral.  

Novas preocupações que não estão presentes no instrumento original foram 

sugeridas nos textos livres presentes no IPP: cônjuge (duas vezes), refluxo 

gastroesofágico, seguimento durante e após o tratamento, queda de cabelo, engasgos, 

demência, qualidade de vida, transporte para o hospital (deslocamento/custo), 

encaminhamento do médico para realização de fonoterapia em outra cidade, 

convênio médico, depender de outros para agilizar a vida em geral, diabetes, 

tratamentos alternativos, ardor na língua e sensação de sufocamento.  

Os novos profissionais sugeridos foram geriatra, professor de educação física 

especialista em oncologia, otorrinolaringologista, neurologista, acupunturista, 

hematologista, médico vascular, dermatologista (quatro vezes), gastroenterologista, 

nefrologista, oftalmologista e ortopedista. 

As associações significantes entre as características dos pacientes com as 

preocupações e profissionais específicos selecionados no IPP e com os domínios 

físico e sócio-emocional do UW-QOL estão descritas na Tabela 5. 
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Tabela 5 Associações entre as características dos pacientes, domínios do UW-QOL com as preocupações e profissionais 
selecionados no teste com IPP (N=84) 

 

 
Categoria Item ou profissional selecionado Resultados para ilustrar a associação entre as características  

com um item específico ou profissional selecionado

Idade* 
anos Saúde Dental <55: 50,0%, 10/20 55-64: 48,0%, 13/27 >=65: 19,0%, 7/37 

Medo do câncer voltar <55: 75,0%, 15/20 55-64: 67,0%, 18/27 >=65:41,0%, 15/37 

Sexo 
masculino, feminino Sono M: 11,0%, 7/62 F: 36,0%, 8/22 

Ansiedade M: 23,0%, 14/62 F: 55,0%, 12/22 

Sítio Tumoral** cavidade oral, orofaringe, faringe, outros - 

Tempo de 

Diagnóstico* 

meses Apetite <12m: 40,0%, 10/25 12-36m: 23,0%, 5/22 36+m: 11,0%, 4/37 

Tratamento do câncer <12m: 48,0%, 12/25 12-36m: 32,0%, 7/22 36+m: 14,0%, 5/37 

Sonda para alimentação <12m: 32,0%, 8/25 12-35m: 9,0%, 2/22 36+m: 3,0%, 1/37 

Cicatrização de feridas <12m: 16,0%, 4/25 12-35m: 0,0%, 0/22 36+m: 0,0%, 0/37 

Suporte para minha família <12m: 16,0%, 4/25 12-35m: 0,0%, 0/22 36+m: 0,0%, 0/37 

Nutricionista <12m: 28,0%, 7/25 12-35m: 18,0%, 4/22 36+m: 5,0%, 2/37 

Fonoaudiólogo++ <12m: 52,0%, 13/25 12-35m: 23,0%, 5/22 36+m: 11,0%, 4/37 

T T1-2, T3-4 - 

N 
N0-1, N2-3 Apetite N0-1: 15,0%, 9/59 N1-2: 42,0%, 10/24 

Aparência N0-1: 14,0%, 8/59 N1-2: 46,0%, 11/24 

Reconstrução sim, não Muita salivação não: 3,0%, 1/38 sim: 22,0%, 10/46 

RDT sim, não Boca seca++ não: 58,0%, 22/38 sim: 34,0%, 16/46 

Cirurgia sim, não Boca seca++ não: 81,0%, 17/21 sim: 33,0%, 21/63 

Tratamento** 

RDT primária, CX +RDT, CX sem RDT Boca seca RDT primária: 66,0%, CX+RDT: 44,0%, CX sem RDT: 19,0%, 

Muita salivação RDT primária: 10,0%, 3/29 CX +RDT: 3,0%, 1/34  CX sem RDT: 33,0%, 

Estratégias para enfrentar a doença e o tto. RDT primária: 7,0%, 2/29 CX+RDT: 0,0%, 0/34  CX sem RDT: 24,0%, 

Depressão RDT primária: 3,0%, 1/29 CX +RDT: 6,0%, 2/34  CX sem RDT: 33,0%, 

Humor RDT primária: 7,0%, 2/29 CX +RDT: 3,0%, 1/34  CX sem RDT: 29,0%, 

Continua 
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Continuação 
Tabela 5 Associações entre as características dos pacientes, domínios do UW-QOL com as preocupações e profissionais 

selecionados no teste com IPP (N=84) 
 

 
Categoria Item ou profissional selecionado Resultados para ilustrar a associação entre as características  

com um item ou profissional selecionado

UW-QOL Físico* escala 0-100 

Apetite <50: 56,0%, 5/9 50-74: 26,0%, 5/19 75-89: 27,0%, 7/26 90+: 7,0%, 2/30 

Abertura de Boca <50: 44,0%, 4/9 50-74: 21,0%, 4/19 75-89: 35,0%, 9/26 90+: 7,0%, 2/30 

Dor em cabeça e pescoço <50: 33,0%, 3/9 50-74: 16,0%, 3/19 75-89: 35,0%, 9/26 90+: 0/30 

Engolir <50: 56,0%, 5/9 50-74: 58,0%, 11/19 75-89: 42,0%, 11/26 90+: 23,0%, 7/30 

Inchaço <50: 33,0%, 3/9 50-74: 16,0%, 3/19 75-89: 8,0%, 2/26 90+: 3,0%, 1/30 

Recreação <50: 44,0%, 4/9 50-74: 5,0%, 1/19 75-89: 8,0%, 2/26 90+: 0/30 

Relacionamentos <50: 33,0%, 3/9 50-74: 11,0%, 2/19 75-89: 8,0%, 2/26 90+: 0/30 

Fala/voz/ser entendido++ <50: 67,0%, 6/9 50-74: 58,0%, 11/19 75-89: 46,0%, 12/26 90+: 23,0%, 7/30 

Medo de acontecimentos desfavoráveis <50: 67,0%, 6/9 50-74: 42,0%, 8/19 75-89: 19,0%, 5/26 90+: 20,0%, 6/30 

Dentista <50: 67,0%, 6/9 50-74: 26,0%, 5/19 75-89: 23,0%, 6/26 90+: 10,0%, 3/30 

Fonoaudiólogo++ <50: 78,0%, 7/9 50-74: 26,0%, 5/19 75-89: 27,0%, 7/26 90+: 10,0%, 3/30 

Oncologista /Radioterapeuta++ <50: 44,0%, 4/9 50-74: 32,0%, 6/19 75-89: 0/26 90+: 0/30 

UW-QOL Emocional* escala 0-100 

Apetite <50: 45,0%, 9/20 50:74: 26,0%, 7/27 75-89: 10,0%, 2/20 90+: 6,0%, 1/17 

Mastigar/Comer++ <50: 75,0%, 15/20 50-74: 56,0%, 15/27 75-89: 20,0%, 4/20 90+: 18,0%, 3/17 

Abertura de Boca++ <50: 40,0%, 8/20 50-74: 30,0%, 8/27 75-89: 15,0%, 3/20 90+: 0/17 

Engolir++ <50: 70,0%, 14/20 50-74: 48,0%, 13/27 75-89: 30,0%, 6/20 90+: 6,0%, 1/17 

Paladar <50: 45,0%, 9/20 50-74: 44,0%, 12/27 75-89: 20,0%, 4/20 90+: 0/17 

Sonda <50: 30,0%, 6/20 50-74: 15,0%, 4/27 75-89: 5,0%, 1/20 90+: 0/17 

Fala/voz/ser entendido++ <50: 65,0%, 13/20 50-74: 52,0%, 14/27 75-89: 40,0%, 8/20 90+: 6,0%, 1/17 

Mémória <50: 0/20 50-74: 22,0%, 6/27 75-89: 20,0%, 4/20 90+: 6,0%, 1/17 

Fonoaudiólogo++ <50: 40,0%, 8/20 50-74: 41,0%, 11/27 75-89: 10,0%, 2/20 90+: 6,0%, 1/17 

Oncologista/Radioterapeuta++ <50: 30,0%, 6/20 50-74: 41,0%, 11/27 75-89: 5,0%, 1/20 90+: 0/17 

Conclusão 
M: masculino; F: feminino; T: extensão da neoplasia no sítio primário e envolvimento de estruturas adjacentes; N: linfonodos regionais; RDT: radioterapia; CX: cirurgia; tto: tratamento 
NOTA: *teste não paramétrico de Mann-Whitney; **teste Qui-Quadrado, caso contrário, teste exato de Fisher; ++p<0.001, caso contrário 0.001 < p < 0.01. A tabela mostra apenas as associações 
significantes (p < 0,01) 
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6 RESULTADOS II 

 

 

Os resultados referentes aos 3 momentos do estudo serão apresentados de 

forma comparativa (quando possível). 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DAS AMOSTRAS AVALIADAS 

 

De acordo com a metodologia proposta, foram excluídos 24 pacientes aos 6 

meses e 18 pacientes aos 12 meses, conforme descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6 Número e porcentagem de pacientes excluídos do estudo aos 6 meses 
(N=24) e 12 meses (N=18) após o diagnóstico, de acordo com o motivo 
da exclusão 

 
Motivo da Exclusão 6 meses (N=24) 12 meses (N=18) 

 n (%) n (%) 

Óbito 8 (33,3) 5 (27,7) 

Acidente Vascular Cerebral 1(4.2) 0 

Sem condições físicas 4 (16,6) 3 (16,7) 

Sem condições cognitivas 1(4,2) 0 

Realizando tratamento em outra Instituição 4 (16,7) 3 (16,7) 

Perdido de vista 2 (8,3) 0 

Não quis responder 3 (12,5) 5 (27,7) 

Abandono de tratamento 1 (4,2) 1 (5,6) 

Sem condições emocionais 0 1 (5,6) 

Total 24 (100) 18 (100) 
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Entre abril e dezembro de 2014 foram recrutados 104 pacientes, recém 

diagnosticados com CA/CP. No momento pré-tratamento, a maioria dos pacientes 

que participaram do estudo era do sexo masculino (76,0%, n=79), com média de 

idade de 61 anos. 

Aos 6 e aos 12 meses após o diagnóstico, as amostras foram constituídas, 

respectivamente, por 80 pacientes, a maioria do sexo masculino (73,8%, n=59), 

média de idade de 60 anos e por 62 pacientes, a maioria do sexo masculino (75,8%, 

n=47) e com média de idade de 59 anos.  

As características sócio-demográficas destes pacientes, nos três momentos do 

estudo, estão descritas na Tabela 7. 
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Tabela 7 Número e porcentagem de pacientes avaliados nos momentos pré-
tratamento (N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o 
diagnóstico, segundo dados demográficos e estilo de vida 

 

Variável Categoria 
pré (N=104) 6 meses (N=80) 12 meses (N=62)

n (%) n (%) n (%) 

Idade 
média (dp) 61 (13) 60 (13) 59 (13) 

mediana (mín-máx) 62 (21-72) 62 (21-71) 61 (21-68) 

Sexo 
masculino 79 76,0 59 73,8 47 75,8 

feminino 25 24,0 21 26,3 15 24,2 

Estado Cívil 

solteiro 16 15,4 11 13,8 10 16,1 

casado 69 66,4 55 68,8 45 72,6 

viúvo 11 10,6 8 10,0 3 4,8 

divorciado 8 7,7 6 7,5 4 6,5 

Escolaridade

analfabeto 6 5,8 5 6,3 2 3,2 

ens. fund. I inc. 32 30,8 21 26,3 15 24,2 

ens. fund. I compl. 13 12,5 11 13,8 8 12,9 

ens. fund. II inc. 10 9,6 6 7,5 5 8,1 

ens. fund. II compl. 11 10,6 8 10,0 8 12,9 

sup. inc. 8 7,7 6 7,5 6 9,7 

sup. compl. 19 18,3 18 22,5 13 21,0 

pós-graduação 5 4,8 5 6,3 5 8,1 

Religião 

ateu 4 3,9 3 3,8 1 1,6 

católico 75 72,1 54 67,5 41 66,1 

evangélico 11 10,6 9 11,3 8 12,9 

espírita 5 4,8 5 6,3 4 6,5 

budista 2 1,9 2 2,5 2 3,2 

outros 7 6,7 7 8,8 6 9,7 

Trabalha 

atualmente 

não 65 62,5 45 56,3 31 50,0 

sim 39 37,5 35 43,8 31 50,0 

Fumo 

nunca 30 28,9 25 31,3 22 35,5 

parou 51 49,0 41 51,3 30 48,4 

mantém o vício 23 22,1 14 17,5 10 16,1 

Álcool 

nunca 31 29,8 26 32,5 21 33,9 

parou 54 51,9 39 48,8 28 45,2 

mantém o vício 19 18,3 15 18,8 13 21,0 
 
(dp): desvio padrão; (mín- máx): mínimo – máximo; ens. fund.: ensino fundamental; inc.: incompleto; 
compl.: completo; sup: superior 
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No momento pré-tratamento, assim como aos 6 e aos 12 meses após o 

diagnóstico, os sítios tumorais prevalentes foram cavidade oral (41,4%, n=43; 41,2%, 

n=33; 38,7%, n=24), orofaringe (25,0%, n=26; 27,5%, n= 22; 25,8%, n=16) e laringe 

(17,3%, n=18; 13,8%, n=11; 17,7%, n=11).   

O estadiamento prevalente no momento pré-tratamento e aos 6 meses foi o 

T4, respectivamente 36,6%, n=38 e 31,3%, n=25. Já aos 12 meses, a distribuição dos 

casos quanto à extensão da neoplasia foi praticamente equivalente (T1-T2 = 51,6%, 

n= 32; T3 -T4 = 48,4%, n= 30).  

Ao longo de todos os momentos do estudo, mais do que a metade da amostra 

era clinicamente negativa para comprometimento linfonodal, a grande maioria era 

clinicamente negativa para metástase à distância e o tipo histológico predominante 

foi o CEC. 

A Tabela 8 descreve as características clínicas dos pacientes nos três 

momentos do estudo, de acordo com a classificação TNM (UICC), local da lesão e 

tipo histológico. 
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Tabela 8 Número e porcentagem de pacientes coletados nos momentos pré-
tratamento (N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o 
diagnóstico, de acordo com classificação TNM (UICC), local da lesão e 
tipo histológico 

 

Variável Categoria 
PRÉ 6 meses  12 meses  

n (%) n (%) n (%)

T 

       

1 23 22,1 18 22,5 16 25,8 

2 20 19,2 17 21,2 16 25,8 

3 23 22,1 20 25,0 15 24,2 

4 38 36,6 25 31,3 15 24,2 

        

N 

0 58 55,8 46 57,5 37 59,7 

1 18 17,3 13 16,2 10 16,1 

2 20 19,2 16 20,0 11 17,7 

3 8 7,7 5 6,3 4 6,5 

        

M 
0 101 97,1 78 97,5 61 98,4 

1 3 2,9 2 2,5 1 1,6 

        

Sítio da Lesão 

Primária 

cavidade oral 43 41,4 33 41,2 24 38,7 

orofaringe 26 25,0 22 27,5 16 25,8 

laringe 18 17,3 11 13,8 11 17,7 

hipofaringe 3 2,8 1 1,2 1 1,6 

nasofaringe 6 5,8 5 6,3 5 8,1 

fossas nasais/seios maxilares 5 4,8 5 6,3 2 3,3 

glândula salivar 3 2,9 3 3,7 3 4,8 

        

Histologia 

CEC 96 92,3 73 91,2 55 88,7 

CA indiferenciado 3 2,9 2 2,5 2 3,2 

adenocarcinoma 3 2,9 3 3,8 3 4,9 

outro 2 1,9 2 2,5 2 3,2 

 
UICC: União Internacional Contra o Câncer; T: extensão da neoplasia no sítio primário e 
envolvimento de estruturas adjacentes; N: linfonodos regionais; M: metástases à distância; CA: 
carcinoma; CEC: Carcinoma espinocelular.  
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Aos 6 meses após o diagnóstico, a maioria dos pacientes havia sido 

submetida à cirurgia como forma de tratamento inicial (60,0%, n=48/80), dentre os 

quais 73,0% (n=35/48) realizaram reconstrução e 75,0% (n=36/48) realizaram 

esvaziamento cervical (ipsilateral ou bilateral). A radioquimioterapia foi a segunda 

forma de tratamento inicial prevalente (26,3%, n=21/80). 

A maioria dos pacientes irradiados, no tratamento inicial ou durante o 

tratamento adjuvante, recebeu dose total de radiação ≥ 60 Gy. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, 95,2% (n=59) dos pacientes participantes 

estavam em seguimento clínico ambulatorial e três dos pacientes que responderam 

aos questionários estavam com a doença em atividade (4,8%). 

As variáveis de tratamento dos pacientes aos 6 e aos 12 meses após o 

diagnóstico e a situação clínica dos pacientes aos 12 meses estão descritas na Tabela 

9. 
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Tabela 9 Número e porcentagem de pacientes coletados aos 6 meses (N=80) e 12 
meses (N=62) após o diagnóstico, de acordo com o tipo de tratamento 
realizado e situação clínica 

 

  6 meses (N=80) 12 meses (N=62) 

Variável Categoria n (%)  n (%) 

       

Tratamento 

CX 48/80 60,0  39/62 62,9 

RDT 3/80 3,7  3/62 4,8 

QT neoadj. 7/80 8,7  3/62 4,8 

RDT + QT 21/80 26,3  16/62 25,8 

QT paliativa 1/80 1,3  1/62 1,7 

Reconstrução 

não 13/48 27,0  12/39 30,8 

sim 35/48 73,0  27/39 69,2 

Esvaziamento cervical 

não 12/48 25,0  10/39 25,6 

sim 36/48 75,0  29/39 74,4 

Tratamento adjuvante 

nenhum 44 55,0  36 58,1 

RDT adjuv. 17 21,3  14 22,6 

RDT + QT adjuv. 19 23,7  12 19,3 

Dose RDT (Gy) 

< 60 6/60 10,0  5/45 11,1 

≥ 60 54/60 90,0  40/45 88,9 

SNE / PEG 

não 49 61,3  37 59,7 

sim 31 38,7  25 40,3 

TQT 

não 52 65,0  40 64,5 

sim 28 35,0  22 35,5 

       

Situação aos 12 meses (N=62)     n (%) 

Seguimento     59 95,2 

2º
 
TU primário - CX + RDT adjuv.     1 1,6 

Cuidados paliativos (doença 
metastática) 

    1 1,6 

QT adjuvante (recidiva local)     1 1,6 

 
CX: cirurgia; RDT: radioterapia; QT neoadj.: quimioterapia neoadjuvante; RDT + QT: 
radioquimioterapia concomitantes; QT paliativa: quimioterapia paliativa; RDT adjuv.: radioterapia 
adjuvante; RDT + QT adjuv.: radioquimioterapia adjuvantes; RDT (Gy): radioterapia (Grays); 
SNE/PEG: sonda nasoenteral/gastrostomia percutânea; TQT: traqueostomia; TU: tumor; CX + RDT 
adjuv.: cirurgia e radioterapia adjuvantes; QT adjuv.: quimioterapia adjuvante 
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6.2 GRAU DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HADS) 

 

Em todos os momentos do estudo, a maioria dos pacientes apresentou escores 

de ansiedade e de depressão dentro dos limites de normalidade, de acordo com os 

pontos de corte determinados na literatura adotada para ambas as sub-escalas. Os 

graus de ansiedade e de depressão apresentados pelos pacientes ao longo do estudo 

estão descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 Número e porcentagem de pacientes, de acordo com os graus de 
ansiedade e depressão apresentados nos momentos pré-tratamento 
(N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses após o diagnóstico 

 

Escala Escore 
pré (N=104) 6 meses (N=80) 12 meses (N=62) 

n (%) n (%) n (%) 

Ansiedade 

normal (0-7) 72 69,2 67 83,7 53 85,5 

leve (8-10) 18 17,3 5 6,2 8 12,9 

moderada (11-14) 9 8,7 7 8,8 1 1,6 

severa (15-21) 5 4,8 1 1,3 0 0,0 

        

Depressão 

normal (0-7) 82 78,8 67 83,7 57 91,9 

leve (8-10) 15 14,4 8 10,0 1 1,6 

moderada (11-14) 6 5,8 5 6,3 3 4,9 

severa (15-21) 1 1,0 0 0,0 1 1,6 
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6.3 QUALIDADE DE VIDA (UW-QOL) 

 

No momento pré-tratamento os resultados do UW-QOL demontraram que os 

pacientes apresentavam boa QV, com escores médios > 90 para os domínios ombro e 

saliva, escores entre 75 e 90 para os domínios atividade, recreação, humor, aparência, 

deglutição, fala e paladar e escores entre 50 e 74 para os domínios dor, ansiedade e 

mastigação. 

Aos 6 meses após o diagnóstico, os resultados indicaram escore médio > 90 

apenas para o domínio ombro, escore entre 75 e 90 para os domínios dor, recreação, 

humor, aparência e fala e escores médios pontuados entre 50 e 74 para os domínios 

atividade, ansiedade, deglutição, mastigação, paladar e saliva. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, as médias dos escores encontradas foram  

> 90 para o domínio ombro, entre 75 e 90 para os domínios dor, atividade, recreação, 

humor, ansiedade, aparência, deglutição, fala e paladar e entre 50 e 74 para os 

domínios mastigação e saliva. 

A média do escore global do UW-QOL manteve-se entre 75 e 90 em todos os 

momentos do estudo. 

De forma geral, observou-se que os escores dos domínios dor, humor e 

ansiedade apresentam discreta melhora com o passar do tempo, indicando melhora 

na QV associada a estes domínios. 

Para os domínios atividade, recreação, mastigação e para o global, observou-

se uma discreta piora aos 6 meses após o diagnóstico, seguida de uma melhora aos 

12 meses após o diagnóstico , com médias que ultrapassam os valores observados no 

momento pré-tratamento. 
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Para os domínios ombro, fala, saliva, deglutição e paladar, observou-se 

comportamento similar aos domínios anteriormente citados, porém a QV aos 12 

meses após o diagnóstico não supera a QV observada no momento pré-tratamento. 

A QV relacionada ao domínio aparência apresentou piora aos 6 meses, com 

pouca melhora aos 12 meses após o diagnóstico. 

Em relação às questoes gerais do UW-QOL, os problemas mais importantes 

para os pacientes nos sete dias que antecederam a avaliação no momento após o 

diagnóstico foram dor (46,15%), aparência (21,15%) e ansiedade (16,35%). Aos 6 

meses, os problemas mais importantes para os pacientes eram a aparência (26,25%), 

atividade (15,0%) e mastigação (12,5%) . Já aos 12 meses, os principais problemas 

referidos foram a aparência (20,97%), a deglutição (14,52%) e a mastigação 

(14,52%). 

Os pacientes consideraram sua QV geral como média (46,15%, n=48), ruim 

(20,19%, n=21) ou muito ruim (18,27%, n=19) no momento pré-tratamento. Aos 6 

meses, a QV geral foi considerada média para 37,5% (n=30) dos pacientes, como 

ruim ou muito ruim por 18,75% (n=15) e 26,25% (n=21) dos pacientes, 

respectivamente. Aos 12 meses, 40,32% (n=25) dos pacientes avaliados 

consideraram sua QV geral como média, 22,58% (n=14) como ruim ou muito ruim 

(27,42%, n=17).  

As Figuras 5 a 16 e a figura 17 descrevem, respectivamente, os valores 

médios e respectivos intervalos de confiança para os escores dos 12 domínios 

específicos e para escore global do UW-QOL, ao longo das avaliações. A Tabela com 

as principais medidas resumo para os escores dos domínios específicos e global do 

UW-QOL em cada época do estudo estão descritas no Anexo P.  
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Figura 5 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Dor (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 

 

 
 
 
Figura 6 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Atividade (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 7 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Recreação (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 
 

 

 
Figura 8 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Ombros (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 9 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Humor (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
 
Figura 10 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Ansiedade (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 11 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Aparência (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
 
Figura 12 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Deglutição (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 13 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Mastigação (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
 
Figura 14 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio  Fala (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 15 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Paladar (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
 
Figura 16 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

domínio Saliva (UW-QOL) ao longo das avaliações 
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Figura 17 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore 

global (UW-QOL) ao longo das avaliações 
 

6.4 INTENSIDADE DOS SINTOMAS (MDASI- H&N)  

 

A análise da presença e intensidade dos sintomas, de acordo com cada época 

do estudo, indicou que, no momento pré-tratamento, os pacientes assinalaram com 

maior frequência e em diferentes intensidades os sintomas dor, preocupações 

(aborrecimentos), problemas de sono e dificuldade para engolir/mastigar, seguidos 

por cansaço (fadiga), catarro na boca ou garganta, problemas com a voz/para falar e 

sentimento de tristeza. 

Aos 6 meses após o diagnóstico, observou-se a prevalência de sintomas mais 

intensos relacionados à dificuldade para engolir/mastigar, sensação de boca seca, 

catarro na boca ou garganta, dificuldade para sentir o gosto da comida, preocupações 
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(aborrecimentos), problemas com a voz/para falar, cansaço (fadiga) e problemas com 

dentes (gengivas). 

Aos 12 meses após o diagnóstico, a sensação de boca seca e a dificuldade 

para engolir/mastigar foram os sintomas mais assinalados (porém em menor 

intensidade do que aos 6 meses), seguidos por preocupações (aborrecimentos), 

catarro na boca ou garganta, problemas com a voz/para falar, dificuldade para sentir 

o gosto da comida e cansaço.  

As Figuras 18 a 39 descrevem os valores médios e respectivos intervalos de 

confiança para os escores dos sintomas elencados no MDASI, ao longo do estudo. 

A frequência e porcentagem de pacientes, de acordo com a presença e 

intensidade dos sintomas em cada momento do estudo e na análise comparativa dos 

resultados longitudinais do MDASI que originaram as figuras apresentadas, estão 

descritas nos anexos Q, R, S e T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Dor (MDASI) ao longo das avaliações 
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Figura 19 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Cansaço (fadiga) (MDASI) ao longo das avaliações 
 

 
 
Figura 20 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Enjoo (náusea) (MDASI) ao longo das avaliações 
  



74 

	

 
 
 
Figura 21 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Problemas de sono (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
Figura 22 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Preocupações (aborrecimentos) (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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Figura 23 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Falta de ar (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
Figura 24 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Dificuldade para lembrar das coisas (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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Figura 25 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Falta de apetite (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
Figura 26 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Sonolência (MDASI) ao longo das avaliações 
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Figura 27 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Sensação de boca seca (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 
 

 
 
Figura 28 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Sentimento de tristeza (MDASI) ao longo das avaliações 
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Figura 29 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Vômitos (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
Figura 30 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Sensação de dormência/formigamento (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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Figura 31 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Catarro na boca ou na garganta (MDASI) ao longo das 
avaliações 

 

 
 
Figura 32 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Dificuldade para engolir/mastigar (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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Figura 33 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Engasgamento (MDASI) ao longo das avaliações 
 
 

 
 
 
Figura 34 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Problemas com a voz/para falar (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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Figura 35 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Dor/queimação ou irritação na pele (MDASI) ao longo das 
avaliações 

 
 

 
 
 
Figura 36 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Constipação (MDASI) ao longo das avaliações 
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Figura 37 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Dificuldade para sentir o gosto da comida (MDASI) ao longo 
das avaliações 

 

 
 
 
Figura 38 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Feridas na boca/garganta (MDASI) ao longo das avaliações 
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Figura 39 Valores médios e respectivos intervalos de confiança para o escore do 

sintoma Problemas com dentes/gengivas (MDASI) ao longo das 
avaliações 
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6.5 NECESSIDADES, PREFERÊNCIAS E ATITUDES FRENTE ÀS 

INFORMAÇÕES (QIP) 

 

Nos três momentos do estudo os pacientes assinalaram que queriam receber 

toda informação geral possível sobre a doença, sendo esta boa ou má (Tabela 11). 

 

Tabela 11 Número e porcentagem de pacientes, nos momentos pré-tratamento 
(N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o diagnóstico, 
conforme a atitude preferencial no que diz respeito às informações 
gerais sobre a doença 

 
 Pré 6 meses  12 meses  

 (N=104) (N=80) (N=62) 

Seção A n (%) n (%) n (%) 

Não quero saber detalhes; deixo que o médico decida 13 (12,5) 7 (8,8) 6 (9,7) 

Quero informações adicionais apenas quando são boas notícias 5 (4,8) 4 (5,0) 2 (3,2) 

Quero toda informação possível, boa ou má 86 (82,7) 69 (86,2) 54 (87,1) 

 

 

Conforme descrito na Tabela 12, observa-se que a maioria dos pacientes 

considerava necessário receber informações mais específicas sobre seu diagnóstico, 

tratamento, progressão da doença, efeitos colaterais do tratamento e prognóstico, em 

todas as épocas do estudo. 
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Tabela 12 Número e porcentagem de pacientes, nos momentos pré-tratamento (N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o 
diagnóstico, conforme a necessidade de informações específicas sobre a doença e o tratamento 

 

Seção B 
Se é ou não 

câncer 

Qual o nome 
específico da 

doença 

Quando você está em 
tratamento, saber 

como está progredindo 
semana a semana 

Quais são as 
chances de 

cura 

Quais são todos 
os tratamento 

possíveis 

Quais são os 
efeitos 

colaterais do 
tratamento 

Como o 
tratamento 

funciona para 
tratar a 
doença 

Pré (N=104) n (%) 

É necessário saber esta informação de qualquer maneira 97 (93,3) 81 (77,8) 99 (95,2) 101 (97,1) 100 (96,1) 95 (91,3) 95 (91,3) 

Não necessário ter esta informação 3 (2,8) 19 (18,3) 3 (2,9) 1 (1,0) 1 (1,0) 5 (4,8) 6 (5,8) 

É uma informação necessária, mas não gostaria de ter  4 (3,9) 4 (3,9) 2 (1,9) 2 (1,9) 3 (2,9) 4 (3,9) 3 (2,9) 

        

6 meses (N=80)        

É necessário saber esta informação de qualquer maneira 78 (97,5) 65 (81,2) 76 (95,0) 79 (98,7) 76 (95,0) 72 (90,0) 72 (90,0) 

Não necessário ter esta informação 2 (2,5) 14 (17,5) 3 (3,7) 1 (1,3) 3 (3,7) 8 (10,0) 7 (8,7) 

É uma informação necessária, mas não gostaria de ter  0 1 (1,3) 1 (1,3) 0 1 (1,3) 0 1 (1,3) 

        

12 meses (N=62)        

É necessário saber esta informação de qualquer maneira 61 (98,4) 54 (87,1) 57 (91,9) 58 (93,5) 61 (98,4) 60 (96,8) 58 (93,5) 

Não necessário ter esta informação 0 8 (12,9) 5 (8,1) 4 (6,5) 1 (1,6) 1 (1,6) 4 (6,5) 

É uma informação necessária, mas não gostaria de ter  1 (1,6) 0 0 0 0 1 (1,6) 0 
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Ainda, em todos os momentos do estudo, a maioria dos pacientes preferiu que 

a primeira informação sobre a doença tivesse sido dada pelo médico especialista do 

hospital (Tabela 13). 

 

Tabela 13 Número e porcentagem de pacientes, nos momentos pré-tratamento 
(N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o diagnóstico, 
conforme a preferência quanto à pessoa que o informou sobre a sua 
doença na primeira vez em que esta lhe foi explicada 

 

 Pré 6 meses  12 meses  

 (N=104) (N=80) (N=62) 

Seção C n (%) n (%) n (%) 

Seu clínico geral 1 (1,0) 0 1 (1,6) 

O médico especialista do hospital 72 (69,2) 64 (80,0) 47 (75,8) 

Uma enfermerira 0 0 0 

Sem preferência 29 (27,9) 15 (18,7) 14 (22,6) 

Um familiar 0 0 0 

Outros 2 (1,9) 1 1 (1,3) 2 0 

 
1 - Profissional não especificado pelo paciente 
2 - Psicólogo 

 

  



87 

	

6.6 PREOCUPAÇÕES DOS PACIENTES (IPP) 

 

Dentre os 56 itens presentes na Parte 1 do IPP, as dez preocupações 

assinaladas com maior frequência pelos pacientes no momento pré-tratamento foram: 

mastigar/comer (67,3%, n=70), tratamento do câncer e fala/voz/ser entendido (ambos 

61,5%, n=64), engolir (56,7%, n=59), dor na cabeça e pescoço (55,8%, n=58), medo 

do câncer voltar (53,9%, n=56), feridas na boca e sonda para alimentação (ambas 

50,0%, n=52), apetite (48,1%, n=50) e fadiga/cansaço, juntamente com perda de 

peso (todos 47,1%, n=49). 

No item outros (texto livre), foram descritas as seguintes preocupações: ter 

que realizar tratamentos associados, afastamento do trabalho e saber se/quando será 

possível retornar ao trabalho. 

Os três profissionais mais selecionados pelos pacientes neste momento foram 

o fonoaudiólogo (51,9%, n=54), nutricionista (49,0%, n=51) e o 

oncologista/radioterapeuta (47,1%, n=49). O único profissional sugerido no texto 

livre foi o profissional de beleza. 

Aos 6 meses após o diagnóstico, as dez principais preocupações dos pacientes 

foram: mastigar/comer e boca seca (ambas 55,0%, n=44), saúde dental/dentes 

(52,5%, n=42), medo do câncer voltar (51,3%, n= 41), paladar (sentir sabor) e medo 

de acontecimentos desfavoráveis (ambos 45,0%, n=36), atividade física e 

catarro/secreção (ambas 42,5%, n=34), engolir e tratamento do câncer (ambos 

41,3%, n= 33).  

Já os três profissionais mais selecionados nesta época foram o cirurgião 

(46,3%, n=37), o dentista (42,5%, n=34) e o fonoaudiólogo (32,5%, n=26).  
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Diversas novas preocupações foram citadas pelos pacientes aos 6 meses após 

o diagnóstico: problemas de visão, dor e queimação no estômago, engasgos 

assistemáticos (2 vezes), perda da identidade pessoal por causa da mudança na voz, 

perspectivas futuras em relação à doença e ao tratamento, desafio da retomada da 

rotina de vida diária, problemas familiares, falecimento do filho, afastamento dos 

netos, não poder ajudar a família, necessidade de nova internação, perda de emprego, 

falta de concentração, perda de atenção rapidamente, fraqueza nas pernas (2 vezes), 

como gerenciar a vida em viagens no que diz respeito à comunicação e alimentação, 

cirurgia para retirada de tumor (TU) benigno atrás globo ocular esquerdo, saber se 

conseguirá voltar a beijar na boca e receio de como será a vida sexual por conta da 

ausência da língua.  

Também foram sugeridos novos profissionais para os quais os pacientes 

gostariam de ser encaminhados: dermatologista, audiologista, pneumologista, 

urologista, cirurgião vascular e ortopedista. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, as dez principais preocupações referidas 

pelos pacientes foram: medo do câncer voltar (54,8%, n=34), boca seca (41,9%, 

n=26), tratamento do câncer (40,3%, n=25), mastigar/comer (38,7%, n=24), saúde 

dental/dentes, níveis de energia e engolir (todos 33,9%, n=21), fadiga/cansaço, 

audição e catarro/secreção (todos 32,3%, n=20).  

Os profissionais mais selecionados aos 12 meses foram o cirurgião (53,2%, 

n=33), o fonoaudiólogo (45,2%, n=28) e o dentista (35,5%, n=22). 

As novas preocupações mencionadas pelos pacientes que completaram a 

pesquisa aos 12 meses foram: engasgos, cirurgia de reconstrução, problemas na 

próstata, saber se poderá voltar a beber vinho socialmente, dores na face causada por 

herpes zoster, perda de motivação profissional, dor de ouvido, tonturas, dores na 
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coluna, estenose de esôfago, fibrose no pescoço devido à radioterapia, interações 

medicamentosas, osteorradionecrose e nova biópsia na laringe.  

Os novos profissionais mencionados por estes pacientes foram: médico para 

controle de dor, proctologista, gastroenterologista, urologista, endocrinologista, 

ginecologista, dermatologista (2 vezes) e cirurgião plástico.  

A comparação entre as frequências das preocupações e dos profissionais 

assinalados no IPP nos três momentos avaliados está descrita nas Tabelas 14, 15 e 16 

e nas Figuras 40 a 44. 

As preocupações e os profissionais selecionados no IPP em cada momento do 

estudo estão descritas nos Anexos U, V, W, X, Y e Z. 
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Tabela 14 Frequência das preocupações relacionadas aos itens de Bem-estar Físico e Funcional do Inventário de Preocupações dos 
Pacientes – IPP, selecionadas pelos pacientes, de acordo com a época do tratamento 

 
IPP

Bem-Estar Físico e Funcional 

Itens 
Pré 6 meses 12 meses 

n (%) n (%) n (%) 
Atividade Física 35 33,7 34 42,5 16 25,8 
Apetite 50 48,1 27 33,8 14 22,6 
Hábito Intestinal 25 24,0 19 23,8  7 11,3 
Respiração 40 38,5 17 21,3 10 16,1 
Mastigar/comer 70 67,3 44 55,0 24 38,7 
Tosse 35 33,7 22 27,5 15 24,2 
Saúde dental/dentes 46 44,2 42 52,5 21 33,9 
Boca seca 37 35,6 44 55,0 26 41,9 
Níveis de energia 31 29,8 31 38,8 21 33,9 
Fadiga/cançaço 49 47,1 31 38,8 20 32,3 
Audição 28 26,9 22 27,5 20 32,3 
Indisgestão 14 13,5 14 17,5  4  6,5 
Mobilidade 25 24,0 13 16,3  8 12,9 
Abertura de boca 34 32,7 22 27,9 17 27,4 
Catarro/secreção 42 40,4 34 42,5 20 32,3 
Náusea 24 23,1 13 16,3  7 11,3 
Dor na cabeça e pescoço 58 55,8 20 25,0 15 24,2 
Dor em outro lugar 27 26,0 12 15,0 12 19,4 
Regurgitação 18 17,3 11 13,8  4  6,5 
Muita salivação 32 30,8 10 12,5  0  0,0 
Ombros 12 11,5 14 17,5 10 16,1 
Sono 35 33,7 20 25,0 12 19,4 
Olfato (sentir cheiro) 17 16,4 14 17,5  6  9,7 
Feridas na boca 52 50,0 22 27,5 11 17,7 
Engolir 59 56,7 33 41,3 21 33,9 
Inchaço 37 35,6 15 18,8  9 14,5 
Paladar (sentir sabor) 39 37,5 36 45,0 16 25,8 

 Vômitos/mal-estar 20 19,2 10 12,5  3  4,8 
 Perda de peso 49 47,1 29 36,3 16 25,8 
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Figura 40 Frequência relativa das preocupações relacionadas aos itens de Bem-

estar Físico e Funcional do Inventário de Preocupações dos Pacientes – 
IPP, selecionadas pelos pacientes, de acordo com a época do tratamento 



92 

	

Tabela 15 Frequência das preocupações relacionadas aos itens de Tratamento, Assistência e Bem-estar Social e Bem-estar 
Psicológico, Emocional e Espiritual do Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, selecionadas pelos pacientes, 
de acordo com a época do tratamento 

 
IPP

Relacionadas ao tratamento 

Itens 
Pré 6 meses 12 meses 

n (%) n (%) n (%) 
Tratamento do câncer 64 61,5 33 41,3 25 40,3 
Arrependimento pelo tratamento 4 3,9 1 1,3 0 0,0 
Sonda para alimentação 52 50,0 24 30,0 9 14,5 
Cicatrização de feridas 45 43,3 14 17,5 5 8,1 

Assistência e Bem-Estar Social 

       
Cuidador 23 22,1 10 12,5  3 4,8 
Dependentes / crianças 23 22,1 12 15,0  8 12,9 
Benefícios financeiros 32 30,8 25 31,3 12 19,4 
Atendimento de profissionais à domicílio  9 8,7  7 8,8  1 1,6 
Estilo de vida (fumo/álcool) 16 15,4  6 7,5  5 8,1 
Recreação 24 23,1 15 18,8 11 17,7 
Relacionamentos 18 17,3 12 15,0  7 11,3 
Fala/voz/ser entendido 64 61,5 33 41,3 18 29,0 
Suporte para minha família 31 29,8 25 31,3 12 19,4 

Bem-Estar Psicológico,  
Emocional e Espiritual 

       
Aparência 43 41,4 19 23,8 14 22,6 
Raiva 10 9,6  7 8,8  6 9,7 
Ansiedade 43 41,4 21 26,3 14 22,6 
Estratégias para enfrentar a doença e o tratamento 34 32,7 23 28,8 10 16,1 
Depressão 22 21,2 10 12,5  4 6,5 
Medo do câncer voltar 56 53,9 41 51,3 34 54,8 
Medo de acontecimentos desfavoráveis 44 42,3 36 45,0 20 32,3 
Intimidade 18 17,3 12 15,0  5 8,1 
Memória 21 20,2 17 21,3 11 17,7 
Humor 27 26,0 11 13,8  6 9,7 
Auto-estima 24 23,1 11 13,8 10 16,1 
Sexualidade 24 23,1 14 17,5 10 16,1 
Aspectos espirituais/religiosos 11 10,6  7 8,8  1 1,6 
Personalidade e temperamento 16 15,4  9 11,3  4 6,5 
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Figura 41 Frequência relativa das preocupações relacionadas aos itens Tratamento 

do Inventário de Preocupações dos Pacientes-IPP, selecionadas pelos 
pacientes, de acordo com a época do tratamento 

 
 

 

 

Figura 42 Frequência relativa das preocupações relacionadas aos itens de 
Assistência e Bem-estar Social do Inventário de Preocupações dos 
Pacientes-IPP, selecionadas pelos pacientes, de acordo com a época do 
tratamento 
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Figura 43 Frequência relativa das preocupações relacionadas aos itens de Bem-

estar Psicológico, Emocional e Espiritual do Inventário de Preocupações 
dos Pacientes-IPP, selecionadas pelos pacientes, de acordo com a época 
do tratamento 
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Tabela 16 Frequência dos profissionais selecionados pelos pacientes no Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, de acordo 
com a época do tratamento 

 

IPP Itens 
Pré  6 meses  12 meses 

n (%)  n (%)  n (%) 

Profissionais 

Dentista 42 40,4  34 42,5  22 35,5 

Equipe de reabilitação oral 33 31,7  20 25,0  12 19,4 

Nutricionista 51 49,0  20 25,0  16 25,8 

Fisioterapeuta 26 25,0  15 18,8  7 11,3 

Fonoaudiólogo 54 51,9  26 32,5  28 45,2 

Terapeuta ocupacional 12 11,5   3 3,8  2 3,2 

Equipe de enfermagem 23 22,1   7 8,8  6 9,7 

Cirurgião 48 46,2  37 46,3  33 53,2 

Oncologista / Radioterapeuta 49 47,1  23 28,8  20 32,3 

Enfermeira clínica especialista 20 19,2   9 11,3  7 11,3 

Assistente social 28 26,9  13 16,3  13 21,0 

Clínico geral 21 20,2  12 15,0  9 14,5 

Assessor financeiro 9 8,7   8 10,0  5 8,1 

Autoridade religiosa / Líder da sua religião 20 19,2  10 12,5  4 6,5 

Psiquiatra 17 16,4  13 16,3  9 14,5 

Psicólogo 24 23,1  18 22,5  9 14,5 

 



96 

	

 

 

Figura 44 Frequência relativa dos profissionais selecionados pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes-IPP, de acordo com a época 
do tratamento 
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6.7 AVALIAÇÃO DAS EXPECTATIVAS NO MOMENTO PRÉ-

TRATAMENTO (PAE) 

 

A maioria dos pacientes possuía boas expectativas para todos os itens 

relacionados ao bem-estar físico e funcional, sendo que um maior número de 

pacientes selecionou em maior frequência o item mastigar/comer (84,6%, n=88). 

Nos itens relacionados ao tratamento, a maioria dos pacientes tinha boas 

expectativas em relação ao tratamento do câncer (96,2%, n=100) e mais da metade 

dos pacientes consideraram o arrependimento pelo tratamento como item não 

aplicável (58,7%, n= 61).  

No âmbito dos itens relacionados à assistência e bem-estar social, as 

expectativas foram boas, especialmente para os itens fala/voz/ser entendido, 

estratégias para enfrentar a doença e o tratamento (ambos 83,7%, n=87), e aparência 

(78,9%, n=82), e em relação às expectativas relacionadas ao bem-estar psicológico, 

emocional e espiritual em geral. 

As Tabelas 17 e 18 descrevem as expectativas dos pacientes e sua frequência, 

no momento pré-tratamento. 
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Tabela 17 Tipo e frequência das expectativas dos pacientes em relação aos itens 
de Bem-estar Físico e Funcional do Protocolo de Preenchimento das 
Expectativas - PAE, no momento pré-tratamento (N=104) 

 
Itens Expectativas 

Bem-estar Físico e 
Funcional 

Não se aplica Não sei Ruins Boas 

Atividade Física 21 (20,2) 11 (10,6) 0 72 (69,2) 

Apetite 8 (7,7) 11 (10,6) 3 (2,9) 82 (78,9) 

Hábito Intestinal 24 (23,1) 13 (12,5) 0 67 (64,4) 

Respiração 13 (12,5) 12 (11,5) 2 (1,9) 77 (74,0) 

Mastigar/comer 0 7 (6,7) 9 (8,7) 88 (84,6) 

Tosse 21 (20,2) 19 (18,3) 4 (3,9) 60 (57,7) 

Saúde dental/dentes 15 (14,4) 12 (11,5) 9 (8,7) 68 (65,4) 

Boca seca 24 (23,1) 17 (16,4) 7 (6,7) 56 (53,9) 

Níveis de energia 15 (14,4) 15 (14,4) 3 (2,9) 71 (68,3) 

Fadiga/cansaço 15 (14,4) 13 (12,5) 4 (3,9) 72 (69,2) 

Audição 24 (23,1) 14 (13,5) 4 (3,9) 62 (59,6) 

Indigestão 32 (30,8) 21 (20,2) 0 51 (49,0) 

Mobilidade 23 (22,1) 15 (14,4) 1 (1,0) 65 (62,5) 

Abertura de boca 8 (7,7) 12 (11,5) 5 (4,8) 79 (76,0) 

Catarro/secreção 18 (17,3) 13 (12,5) 1 (1,0) 72 (69,2) 

Náusea 35 (33,7) 15 (14,4) 1 (1,0) 53 (51,0) 

Dor na cabeça e pescoço 14 (13,5) 14 (13,5) 5 (4,8) 71 (68,3) 

Dor em outro lugar 28 (26,9) 15 (14,4) 3 (2,9) 58 (55,8) 

Regurgitação 32 (30,8) 17 (16,4) 1 (1,0) 54 (51,9) 

Muita salivação 22 (21,2) 14 (13,5) 2 (1,9) 66 (63,5) 

Ombros 33 (31,7) 17 (16,4) 1 (1,0) 53 (51,0) 

Sono 17 (16,4) 11 (10,6) 7 (6,7) 69 (66,4) 

Olfato (sentir cheiro) 23 (22,1) 14 (13,5) 2 (1,9) 65 (62,5) 

Feridas na boca 12 (11,5) 9 (8,7) 11 (10,6) 72 (69,2) 

Engolir 4 (3,9) 7 (6,7) 8 (7,7) 85 (81,7) 

Inchaço 22 (21,2) 14 (13,5) 6 (5,8) 62 (59,6) 

Paladar (sentir sabor) 18 (17,3) 9 (8,7) 9 (8,7) 68 (65,4) 

Vômitos/ mal-estar 34 (32,7) 17 (16,4) 3 (2,9) 50 (48,1) 

Perda de peso 15 (14,4) 13 (12,5) 4 (3,9) 72 (69,2) 
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Tabela 18 Tipo e frequência das expectativas dos pacientes em relação aos itens 
de Tratamento, Assistência e Bem-estar Social e Bem-estar 
Psicológico, Emocional e Espiritual do Protocolo de Preenchimento 
das Expectativas - PAE, no momento pré-tratamento (N=104) 

 
Itens Expectativas 

Relacionados ao Tratamento Não se aplica Não sei Ruins Boas 

Tratamento do câncer        0   1 (1,0)   3 (2,9) 100 (96,2) 

Arrependimento pelo tratamento 61 (58,7) 10 (9,6)   1 (1,0)   32 (30,8) 

Sonda para alimentação 13 (12,5) 14 (13,5) 13 (12,5)   64 (61,5) 

Cicatrização de feridas 10 (9,6)   9 (8,7)   6 (5,8)   79 (76,0) 

Assistência e Bem-estar Social     

Cuidador 26 (25,0) 13 (12,5)   2 (1,9)   63 (60,6) 

Dependentes / crianças 41 (39,4) 10 (9,6)   2 (1,9)   51 (49,0) 

Benefícios financeiros 26 (25,0) 13 (12,5)   6 (5,8)   59 (56,7) 

Atendimento de profissionais à domicílio 42 (40,4) 17 (16,4)   1 (1,0)   44 (42,3) 

Estilo de vida (fumo/álcool) 46 (44,2) 11 (10,6)   3 (2,9)   44 (42,3) 

Recreação 13 (12,5)   8 (7,7)   4 (3,9)   79 (76,0) 

Relacionamentos 20 (19,2)   8 (7,7)   5 (4,8)   71 (68,3) 

Fala / voz / ser entendido   4 (3,9) 6 (5,8)   7 (6,7)   87 (83,7) 

Suporte para minha família 16 (15,4) 13 (12,5)   1 (1,0)   74 (71,2) 

Bem-estar Psicológico, Emocional e Espiritual     

Aparência   8 (7,7)   9 (8,7)   5 (4,8)   82 (78,9) 

Raiva 48 (46,2) 14 (13,5)   2 (1,9)   40 (38,5) 

Ansiedade 27 (26,0) 11 (10,6)   6 (5,8)   60 (57,7) 

Estratégias para enfrentar a doença e o tratamento   6 (5,8) 10 (9,6)   1 (1,0)   87 (83,7) 

Depressão 36 (34,6) 15 (14,4)   5 (4,8)   48 (46,2) 

Medo do câncer voltar 20 (19,2) 17 (16,4)   8 (7,7)   59 (56,7) 

Medo de acontecimentos desfavoráveis 19 (18,3) 20 (19,2) 10 (9,6)   55 (52,9) 

Intimidade 30 (28,9) 14 (13,5)   2 (1,9)   58 (55,8) 

Memória 24 (23,1) 14 (13,5)    0   66 (63,5) 

Humor 14 (13,5) 12 (11,5)   3 (2,9)   75 (72,1) 

Auto-estima 12 (11,5) 13 (12,5)   3 (2,9)   76 (73,1) 

Sexualidade 25 (24,0) 13 (12,5)   2 (1,9)   64 (61,5) 

Aspectos espirituais / religiosos 19 (18,3) 11 (10,6)     0   74 (71,2) 

Personalidade e temperamento 22 (21,2) 13 (12,5)   3 (2,9)   66 (63,5) 

Outros     

Descobrir um saldo positivo disto / me tornar uma 

pessoa  melhor 

 

1 (1,0) 
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6.8 PREENCHIMENTO DAS EXPECTATIVAS (PPE) 

 

6.8.1 Aos 6 meses 

Dentre os aspectos relacionados ao bem-estar físico e funcional, os resultados 

indicaram que, aos 6 meses após o diagnóstico, os pacientes consideraram que sua 

experiência em relação aos itens atividade física, apetite, hábito intestinal, 

mastigar/comer, saúde dental/dentes, níveis de energia, fadiga/cansaço, 

catarro/secreção, sono, engolir, paladar (sentir sabor), e perda de peso tinha sido pior 

ou igual ao que esperavam. Os itens tosse e olfato não se aplicaram na maioria dos 

casos, tendo sido em seguida considerados como pior ou melhor do que o esperado, 

em porcentagens próximas.  

Os itens indigestão, náusea, regurgitação, dor na cabeça e pescoço e vômitos 

foram considerados, em geral, como não aplicáveis (para ≤ 50,0% dos pacientes) e 

como iguais ou melhores do que o esperado para os que experimentaram estes 

problemas, assim como a audição. 

Problemas com dor em outro lugar, muita salivação, ombros e inchaço eram 

itens não aplicáveis para ≤ 57,5% dos pacientes ou tidos como piores ou iguais ao 

que esperavam, bem como com mobilidade, abertura de boca e feridas na boca. 

Em geral, as expectativas dos pacientes em relação aos itens ligados à 

alimentação – mastigar/comer (50,0%, n= 40), boca seca (48,8%, n= 39), engolir 

(47,5%, n= 38), paladar (sentir sabor) (45,0%, n=36) e perda de peso (40,0%, n= 32) 

foram as menos preenchidas aos 6 meses após o diagnóstico. 

No âmbito dos itens relacionados ao tratamento, 95,0% (n=76) dos pacientes 

entendiam o arrependimento pelo tratamento como item não aplicável. O tratamento 

do câncer foi sentido por 61,3% (n= 49) e por 25,0% (n=20) dos pacientes, 
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respectivamente, como melhor ou igual do que o esperado. Dentre os 46 pacientes 

que utilizaram sonda para alimentação, a maior parte considerou a experiência pior 

do que o esperado (23,8%, n= 19). Já a cicatrização de feridas preencheu as 

expectativas dos pacientes, tendo sido melhor (46,2%, n= 37) ou igual 11,3%, n= 9) 

do que a esperada. 

Os resultados dos aspectos referentes aos itens de assistência e bem-estar 

social indicaram que a maioria teve suas expectativas preenchidas quanto ao 

cuidador (62,5%, n=50) e que a maioria não recebeu atendimento de profissionais à 

domicílio (86,3%, n= 6). Mais da metade dos pacientes não possuía expectativas em 

relação a dependentes/crianças (57,5%, n= 46) e, dentre os 42,5 % (n=34) que as 

tinham, os resultados foram iguais (15,0%, n=12) ou melhores (22,5%, n=18) do que 

o esperado. Benefícios financeiros não se aplicavam à 62,5% (n= 50) e a mesma 

porcentagem de pacientes considerou este item como pior ou melhor do que o 

esperado. 

A fala/voz/ser entendido (30,0%, n=24) e a recreação (26,2%, n=21) e foram 

os aspectos mais frequentemente considerados pelos pacientes como piores do que o 

esperado. Os itens relacionamentos e suporte para minha família foram os que mais 

preencheram as expectativas dos pacientes, assim como o estilo de vida 

(fumo/álcool), para os indivíduos que interromperam o(s) vício(s) após o 

diagnóstico.  

Muitos dos itens do domínio de bem-estar psicológico, emocional e espiritual 

preencheram de forma igual ou melhor as expectativas dos pacientes: estratégias para 

enfrentar a doença e o tratamento, medo do câncer voltar, intimidade, humor, auto-

estima, aspectos espirituais/religiosos e personalidade e temperamento. A raiva e a 

depressão não se aplicaram à 75,0% (n=60) dos pacientes. A aparência (23,8%, 
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n=19), a ansiedade (17,5%, n=14) e a sexualidade (17,5%, n=14) foram os itens que 

pior preencheram as expectativas dos pacientes. 

Ainda, de forma geral, aos 6 meses após o diagnóstico, os pacientes tiveram 

suas expectativas preenchidas no que diz respeito aos profissionais com o quais 

conversaram, especialmente com o cirurgião (95,0%, n=76), a equipe de enfermagem 

(80,0%, n=64), o oncologista/radioterapeuta (63,7%, n=51), enfermeira clínica 

especialista (57,5%, n=46) e o dentista (53,8%, n=43). Nesta época, o nutricionista 

foi o profissional mais citado por ter preenchido pouco (15,0%, n= 12) ou 

razoavelmente (16,2%, n= 13) as expectativas dos pacientes. 

À esta época, nenhum dos pacientes havia conversado com um terapeuta 

ocupacional e com um assessor financeiro (100,0%, n=80). 

 

6.8.2 Aos 12 meses 

Assim como ocorreu aos 6 meses após o diagnóstico, o preenchimento das 

expectativas dos pacientes quanto aos itens mastigar/comer, saúde dental/dentes, 

níveis de energia, fadiga/cansaço, catarro/secreção, sono, engolir, paladar (sentir 

sabor) e perda de peso foi pior ou igual ao esperado. Os itens atividade física, apetite 

e hábito intestinal passaram a corresponder ou a superar as expectativas dos 

pacientes, quando comparados à avaliação anterior.  

Houve também um maior grau de preenchimento das expectativas no que diz 

respeito à respiração e tosse. Entretanto, as expectativas quanto à audição foram 

menos preenchidas, quando comparada aos 6 meses. 

A indigestão, náusea, dor na cabeça e pescoço, regurgitação, e vômitos, 

permaneceram como itens não aplicáveis para uma grande porcentagem dos 

pacientes (entre 61,2 % a 80,7%) ou como iguais ou melhores do que os pacientes 
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esperavam. Os problemas com os ombros e inchaço tornaram-se não aplicáveis para 

uma maior porcentagem de pacientes, entretanto, ainda que em menor frequência do 

que aos 6 meses, estes permaneceram como pior ou igual ao esperado para os 

pacientes com estes problemas. 

Os pacientes reportaram estar mais satisfeitos em suas expectativas com os 

itens muita salivação, feridas na boca e mobilidade, do que aos 6 meses.  

Aos 12 meses após o diagnóstico, as expectativas em relação à boca seca 

estavam dentro do esperado para uma porcentagem maior de indivíduos do que aos 6 

meses, porém 33,9% (n=21) dos pacientes ainda consideravam este problema como 

pior do que haviam esperado.  

Novamente, ainda que em porcentagens menores do que aos 6 meses, os 

aspectos que corresponderam menos às expectativas dos pacientes aos 12 meses 

foram àqueles relacionados à alimentação: mastigar/comer (46,8%, n= 29), boca seca 

(33,9%, n= 21), engolir (27,4%, n=17), paladar (sentir sabor) (30,7%, n=19) e perda 

de peso (33,9%, n=21). 

Quanto ao tratamento do câncer, a grande maioria dos pacientes ainda 

considerava o arrependimento pelo tratamento como item não aplicável. O 

tratamento do câncer, como um todo, foi de encontro às expectativas de 27,4% 

(n=17) dos pacientes e superou as expectativas de 64,5% (n=40) dos indivíduos 

tratados. O uso de sonda para alimentação ficou dentro do que era esperado para uma 

maior porcentagem de pacientes (24,2%, n=24), assim como a cicatrização de feridas 

(17,7%, n=11).  

No âmbito de assistência e bem-estar social, houve um grande aumento na 

porcentagem de pacientes que não necessitaram de cuidador (54,8%, n=34). Os 
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poucos pacientes que receberam atendimento de profissionais à domicílio, assim 

como aos 6 meses, tiveram um atendimento igual ou melhor do que o esperado. 

A porcentagem de pacientes cujas expectativas em relação à 

dependentes/crianças não se aplicavam também aumentou (67,7%, n=42) e manteve-

se próxima aos graus apresentados aos 6 meses para os indivíduos que as 

consideraram pior ou igual ao esperado.  

Os graus de preenchimento das expectativas do ponto de vista dos benefícios 

financeiros, apresentou mudanças em todos os aspectos, com maior porcentagem de 

indivíduos recebendo estes benefícios, porém com mais pacientes menos ou 

igualmente satisfeitos do que aos 6 meses e com um discreto aumento no número de 

indivíduos mais satisfeitos do que o esperado. 

Aos 12 meses, um maior número de pacientes considerou suas expectativas 

os itens fala/voz/ser entendido e a recreação igualmente ou mais preenchidas do que 

o esperado, quando comparado aos 6 meses. Mas, estes ainda foram os dois itens 

com maior frequência e porcentagem de insatisfação neste domínio, respectivamente 

21,0% (n=13) e 16,1% (n=10). 

As expectativas sobre estilo de vida (fumo/álcool) também foram de encontro 

ao esperado para uma porcentagem maior de pacientes (11,3%, n=7), mas é 

necessário ressaltar que lidar com este problema foi pior ou melhor do que o 

esperado para uma mesma porcentagem de indivíduos do que aos 6 meses. 

Observou-se um aumento na porcentagem de pacientes que reportaram como 

sendo não aplicáveis os itens relacionamentos e suporte para minha família, com o 

grau de insatisfação com os relacionamentos diminuindo em relação aos 6 meses. 

Apesar de ter correspondido às expectativas de 40,3% (n=25) dos pacientes e ter 
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superado as expectativas de 17,8% (n=11) de outros, estas porcentagens sofreram 

uma queda, quando comparadas à avaliação anterior. 

No domínio de bem-estar psicológico, emocional e espiritual, os resultados 

demostraram que houve um aumento em relação aos 6 meses na porcentagem de 

pacientes que vivenciou como pior do que o que esperavam a depressão, o medo do 

câncer voltar, o medo de acontecimentos desfavoráveis e o humor (discreto). 

Em contrapartida, também houve um aumento na porcentagem de pacientes 

para os quais as estratégias para enfrentar a doença e o tratamento, o medo do câncer 

voltar (mais acentuadamente) e o medo de acontecimentos desfavoráveis se 

igualaram às expectativas. 

As expectativas sobre a aparência foram superadas para 27,4% (n=17) 

pacientes, mas houve discreta redução em relação aos 6 meses na porcentagem de 

pacientes para os quais a aparência ficou pior do que o esperado.  

O número de pacientes que reportaram como não aplicáveis os itens raiva, 

ansiedade, intimidade, memória, humor, auto-estima, sexualidade, aspectos 

espirituais/religiosos e personalidade e temperamento também aumentou. 

Houve um discreto aumento na proporção de indivíduos para os quais a 

intimidade e a sexualidade superou as expectativas que possuíam aos 6 meses. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, a aparência (21,0%, n= 13), o medo do 

câncer voltar (19,4%, n=12), seguidos pela ansiedade, medo de acontecimentos 

desfavoráveis e sexualidade (todos 14,5%, n=9) foram os aspectos mais 

frequentemente indicados como pior do que o esperado. 

Os pacientes indicaram, em porcentagens mais altas do que aos 6 meses, que 

suas expectativas tinham sido muito preenchidas pelo cirurgião (98,4%, n= 61), 

equipe de enfermagem (88,7%, n=55), oncologista / radioterapeuta (74,2%, n=46), 
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enfermeira clínica especialista (71,0%, n= 44), dentista (58,1%, n=36) e 

fonoaudiólogo (48,4%, n=30). Novamente, o nutricionista foi o mais citado pelo 

pouco ou razoável preenchimento das expectativas, respectivamente 4,8% (n=3) e 

9,7% (n=6).  

As Tabelas 19, 20 e 21 descrevem o grau de preenchimento das expectativas 

dos pacientes, de acordo com as diferentes épocas do estudo. 
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Tabela 19 Grau de preenchimento das expectativas dos pacientes, em relação aos itens de Bem-estar Físico e Funcional do 
Protocolo de Preenchimento das Expectativas - PPE, de acordo com as diferentes épocas do tratamento 

 

PPE 
6 meses (N=80) 12 meses (N=62)

Grau de Preenchimento das Expectativas 
Bem-estar Físico e não se aplica pior igual melhor não se aplica pior igual melhor 
Atividade Física 13 (16,2) 21 (26,3) 35 (43,8) 11 (13,7) 12 (19,4) 11 (17,7) 24 (38,7) 15 (24,2) 
Apetite 6 (7,5) 27 (33,7) 32 (40,0) 15 (18,8) 10 (16,1) 10 (16,1) 31 (50,0) 11 (17,8) 
Hábito Intestinal 11 (13,8) 16 (20,0) 40 (50,0) 13 (16,2) 15 (24,2) 2 (3,2) 38 (61,3) 7 (11,3) 
Respiração 17 (21,2) 10 (12,5) 42 (52,5) 11 (13,8) 15 (24,2) 6 (9,7) 30 (48,4) 11 (17,7) 
Mastigar/comer 4 (5,0) 40 (50,0) 24 (30,0) 12 (15,0) 1 (1,6) 29 (46,8) 18 (29,0) 14 (22,6) 
Tosse 29 (36,2) 16 (20,0) 19 (23,8) 16 (20,0) 32 (51,6) 4 (6,5) 18 (29,0) 8 (12,9) 
Saúde dental/dentes 13 (16,2) 27 (33,8) 28 (35,0) 12 (15,0) 10 (16,1) 18 (29,0) 24 (38,7) 10 (16,2) 
Boca seca 17 (21,2) 39 (48,8) 10 (12,5) 14 (17,5) 18 (29,0) 21 (33,9) 14 (22,6) 9 (14,5) 
Níveis de energia 7 (8,7) 27 (33,8) 31 (38,8) 15 (18,7) 14 (22,6) 11 (17,7) 30 (48,4) 7 (11,3) 
Fadiga/cansaço 16 (20,0) 28 (35,0) 26 (32,5) 10 (12,5) 24 (38,7) 12 (19,3) 20 (32,3) 6 (9,7) 
Audição 29 (36,2) 8 (10,0) 33 (41,3) 10 (12,5) 23 (37,1) 9 (14,5) 20 (32,3) 10 (16,1) 
Indigestão 48 (60,0) 5 (6,2) 19 (23,8) 8 (10,0) 44 (71,0) 1 (1,6) 11 (17,7) 6 (9,7) 
Mobilidade 30 (37,5) 17 (21,2) 23 (28,8) 10 (12,5) 35 (56,5)  7 (11,3) 11 (17,7) 9 (14,5) 
Abertura de boca 24 (30,0) 21 (26,2) 20 (25,0) 15 (18,8) 21 (33,9) 14 (22,6) 18 (29,0) 9 (14,5) 
Catarro/secreção 20 (25,0) 22 (27,5) 26 (32,5) 12 (15,0) 23 (37,1) 12 (19,3) 21 (33,9) 6 (9,7) 
Náusea 40 (50,0) 12 (15,0) 12 (15,0) 16 (20,0) 39 (62,9) 3 (4,8) 12 (19,4) 8 (12,9) 
Dor na cabeça e pescoço 42 (52,5) 10 (12,5) 13 (16,2) 15 (18,8) 38 (61,2) 5 (8,1) 13 (21,0) 6 (9,7) 
Dor em outro lugar 52 (65,0) 8 (10,0) 13 (16,2) 7 (8,8) 42 (67,7) 6 (9,7) 8 (12,9) 6 (9,7) 
Regurgitação 57 (71,2) 4 (5,0) 12 (15,0) 7 (8,8) 48 (77,4) 1 (1,6) 7 (11,3) 6 (9,7) 
Muita salivação 51 (63,7) 12 (15,0) 11 (13,8) 6 (7,5) 50 (80,7) 3 (4,8) 5 (8,1) 4 (6,4) 
Ombros 50 (62,5) 9 (11,3) 15 (18,7) 6 (7,5) 46 (74,2) 4 (6,5) 9 (14,5) 3 (4,8) 
Sono 17 (21,2) 16 (20,0) 34 (42,5) 13 (16,3) 25 (40,3) 10 (16,1) 20 (32,3) 7 (11,3) 
Olfato (sentir cheiro) 31 (38,8) 10 (12,5) 29 (36,2) 10 (12,5) 29 (46,8) 6 (9,7) 21 (33,9) 6 (9,6) 
Feridas na boca 36 (45,0) 20 (25,0) 14 (17,5) 10 (12,5) 29 (46,8) 7 (11,3) 17 (27,4) 9 (14,5) 
Engolir 4 (5,0) 38 (47,5) 27 (33,8) 11 (13,7) 7 (11,3) 17 (27,4) 22 (35,5) 16 (25,8) 
Inchaço 46 (57,5) 13 (16,3) 12 (15,0) 9 (11,2) 41 (66,1) 6 (9,7) 10 (16,1) 5 (8,1) 
Paladar (sentir sabor) 6 (7,5) 36 (45,0) 28 (35,0) 10 (12,5) 9 (14,5) 19 (30,7) 20 (32,3) 14 (22,5) 
Vômitos/ mal-estar 50 (62,5) 7 (8,8) 15 (18,7) 8 (10,0) 48 (77,4) 2 (3,2) 8 (12,9) 4 (6,5) 
Perda de peso 15 (18,8) 32 (40,0) 18 (22,5) 15 (18,7) 15 (24,2) 21 (33,9) 18 (29,0) 8 (12,9) 
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Tabela 20 Grau de preenchimento das expectativas dos pacientes, em relação aos itens de Tratamento, Assistência e Bem-estar 
Social e Bem- estar Psicológico, Emocional e Espiritual do Protocolo de Preenchimento das Expectativas - PPE, de 
acordo com as diferentes épocas do tratamento 

 
PPE 

6 meses (N=80) 12 meses (N=62) 
Grau de Preenchimento das Expectativas 

Relacionadas ao Tratamento não se aplica pior igual melhor não se aplica pior igual melhor 
Tratamento do câncer 0 11 (13,7) 20 (25,0) 49 (61,3) 0 5 (8,1) 17 (27,4) 40 (64,5) 
Arrependimento pelo tratamento 76 (95,0) 0 3 (3,8) 1 (1,2) 59 (95,2) 0 3 (4,8) 0 
Sonda para alimentação 34 (42,5) 19 (23,8) 10 (12,5) 17 (21,2) 28 (45,2) 10 (16,1) 15 (24,2) 9 (14,5) 
Cicatrização de feridas 29 (36,2) 5 (6,3) 9 (11,3) 37 (46,2) 24 (38,7) 4 (6,5) 11 (17,7) 23 (37,1) 

Assistência e Bem-estar Social 
Cuidador 20 (25,0) 2 (2,5) 8 (10,0) 50 (62,5) 34 (54,8) 0 6 (9,7) 22 (35,5) 
Dependentes / crianças 46 (57,5) 4 (5,0) 12 (15,0) 18 (22,5) 42 (67,7) 3 (4,8) 10 (16,1) 7 (11,4) 
Benefícios financeiros 50 (62,5) 9 (11,2) 12 (15,0) 9 (11,3) 33 (53,2) 9 (14,5) 12 (19,4) 8 (12,9) 
Atendimento de profissionais à domicílio 69 (86,3) 0 5 (6,2) 6 (7,5) 52 (83,9) 0 6 (9,7) 4 (6,4) 
Estilo de vida (fumo/álcool) 54 (67,5) 4 (5,0) 5 (6,2) 17 (21,3) 39 (62,9) 3 (4,8) 7 (11,3) 13 (21,0) 
Recreação 12 (15,0) 21 (26,2) 34 (42,5) 13 (16,3) 14 (22,6) 10 (16,1) 25 (40,3) 13 (21,0) 
Relacionamentos 10 (12,5) 14 (17,5) 38 (47,5) 18 (22,5) 12 (19,4) 8 (12,9) 31 (50,0) 11 (17,7) 
Fala/voz/ser entendido 4 (5,0) 24 (30,0) 32 (40,0) 20 (25,0) 7 (11,3) 13 (21,0) 25 (40,3) 17 (27,4) 
Suporte para minha família 21 (26,2) 4 (5,0) 38 (47,5) 17 (21,3) 23 (37,1) 3 (4,8) 25 (40,3) 11 (17,8) 

Bem - estar Psicológico, Emocional e Espiritual 
Aparência 5 (6,2) 19 (23,8) 39 (48,8) 17 (21,2) 5 (8,1) 13 (21,0) 27 (43,5) 17 (27,4) 
Raiva 60 (75,0) 6 (7,5) 11 (13,7) 3 (3,8) 48 (77,4) 2 (3,2) 9 (14,5) 3 (4,9) 
Ansiedade 32 (40,0) 14 (17,5) 24 (30,0) 10 (12,5) 32 (51,6) 9 (14,5) 16 (25,8) 5 (8,1) 
Estratégias para enfrentar a doença e o tratamento 5 (6,3) 7 (8,7) 26 (32,5) 42 (52,5) 0 3 (4,8) 28 (45,2) 31 (50,0) 
Depressão 60 (75,0) 4 (5,0) 9 (11,2) 7 (8,8) 47 (75,8) 6 (9,7) 5 (8,0) 4 (6,5) 
Medo do câncer voltar 29 (36,3) 12 (15,0) 23 (28,7) 16 (20,0) 18 (29,0) 12 (19,4) 26 (41,9) 6 (9,7) 
Medo de acontecimentos desfavoráveis 38 (47,5) 9 (11,2) 24 (30,0) 9 (11,3) 26 (41,9) 9 (14,5) 23 (37,1) 4 (6,5) 
Intimidade 22 (27,5) 9 (11,2) 38 (47,5) 11 (13,8) 24 (38,7) 6 (9,7) 23 (37,1) 9 (14,5) 
Memória 23 (28,8) 8 (10,0) 41 (51,2) 8 (10,0) 23 (37,1) 6 (9,7) 29 (46,8) 4 (6,4) 
Humor 16 (20,0) 7 (8,7) 44 (55,0) 13 (16,3) 15 (24,2) 6 (9,7) 31 (50,0) 10 (16,1) 
Auto-estima 13 (16,3) 9 (11,2) 42 (52,5) 16 (20,0) 15 (24,2) 6 (9,7) 31 (50,0) 10 (16,1) 
Sexualidade 22 (27,5) 14 (17,5) 36 (45,0) 8 (10,0) 19 (30,7) 9 (14,5) 27 (43,6) 7 (11,2) 
Aspectos espirituais/religiosos 20 (25,0) 2 (2,5) 38 (47,5) 20 (25,0) 18 (29,0) 0 32 (51,6) 12 (19,4) 
Personalidade e temperamento 15 (18,8) 3 (3,7) 48 (60,0) 14 (17,5) 17 (27,4) 2 (3,2) 30 (48,4) 13 (21,0) 

Outros 80 (100,0) 0 0 0 62 (100,0) 0 0 0 
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Tabela 21 Grau de preenchimento das expectativas dos pacientes, em relação à qualidade, quantidade e clareza das informações 
fornecidas pelos profissionais, de acordo com as diferentes épocas do tratamento 

 

PPE 
6 meses (N=80) 12 meses (N=62) 

Grau de Preenchimento das Expectativas 

Profissionais não  
conversei 

pouco razoavelmente muito 
não 

conversei 
pouco razoavelmente muito 

Dentista 22 (27,5) 4 (5,0) 11 (13,7) 43 (53,8) 17 (27,4) 3 (4,8) 6 (9,7) 36 (58,1) 

Equipe de reabilitação oral 55 (68,8) 5 (6,2) 2 (2,5) 18 (22,5) 41 (66,1) 2 (3,2) 3 (4,8) 16 (25,9) 

Nutricionista 17 (21,3) 12 (15,0) 13 (16,2) 38 (47,5) 19 (30,7) 5 (8,1) 10 (16,1) 28 (45,1) 

Fisioterapeuta 55 (68,8) 1 (1,2) 6 (7,5) 18 (22,5) 41 (66,1) 0 1 (1,6) 20 (32,3) 

Fonoaudiólogo 34 (42,5) 3 (3,7) 6 (7,5) 37 (46,3) 28 (45,2) 1 (1,6) 3 (4,8) 30 (48,4) 

Terapeuta ocupacional 80 (100,0) 0 0 0 61 (98,4) 0 0 1 (1,6) 

Equipe de enfermagem 5 (6,2) 0 11 (13,8) 64 (80,0) 5 (8,1) 1 (1,6) 1 (1,6) 55 (88,7) 

Cirurgião 0 1 (1,2) 3 (3,8) 76 (95,0) 0 0 1 (1,6) 61 (98,4) 

Oncologista / Radioterapeuta 19 (23,7) 5 (6,3) 5 (6,3) 51 (63,7) 13 (21,0) 0 3 (4,8) 46 (74,2) 

Enfermeira clínica especialista 27 (33,8) 1 (1,2) 6 (7,5) 46 (57,5) 17 (27,4) 1 (1,6) 0 44 (71,0) 

Assistente social 58 (72,5) 0 2 (2,5) 20 (25,0) 42 (67,7) 1 (1,6) 2 (3,2) 17 (27,5) 

Clínico geral 63 (78,7) 1 (1,3) 1 (1,3) 15 (18,7) 48 (77,4) 0 2 (3,2) 12 (19,4) 

Assessor financeiro 80 (100,0) 0 0 0 62 (100,0) 0 0 0 

Autoridade religiosa / Líder da sua religião 75 (93,8) 0 0 5 (6,2) 61 (98,4) 0 0 1 (1,6) 

Psiquiatra 77 (96,3) 0 1 (1,2) 2 (2,5) 57 (91,9) 0 2 (3,2) 3 (4,9) 

Psicólogo 70 (87,5) 2 (2,5) 0 8 (10,0) 58 (93,6) 1 (1,6) 1 (1,6) 2 (3,2) 
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6.9 ASSOCIAÇÕES ENTRE O GRAU DE PREENCHIMENTO DAS 

EXPECTATIVAS E A QUALIDADE DE VIDA 

 

6.9.1 Aos 6 meses 

O grau de preenchimento das expectativas de doze itens apresentou 

associação significante (p <0,001) com a QV global dos pacientes aos 6 meses após o 

diagnóstico: apetite, hábito intestinal, mastigar/comer, tosse, saúde dental/dentes, 

boca seca, níveis de energia, fadiga/cansaço, catarro/secreção, paladar, perda de peso 

(domínio de bem-estar físico e funcional) e aparência (domínio de bem-estar 

psicológico, emocional e espiritual). No geral, quanto pior foi a expectativa em 

relação a um determinado item, pior também foi a QV global. 

Do mesmo modo, foram encontradas associações significantes (0,001<p< 

0,01) entre a QV global referida pelos pacientes com o grau de preenchimento das 

expectativas de outros oito itens do domínio de bem-estar físico e funcional 

(indigestão, mobilidade, abertura de boca, dor na cabeça e pescoço, dor em outro 

lugar, feridas na boca, engolir, vômito/mal-estar), dois itens relacionados ao 

tratamento (tratamento do câncer e sonda para alimentação), dois itens ligados à 

assistência e bem-estar social (recreação e relacionamentos) e três itens relativos ao 

bem-estar psicológico, emocional e espiritual (raiva, sexualidade e personalidade e 

temperamento). Conforme observado anteriormente, quanto melhor foi a expectativa 

em relação a um determinado item, melhor também foi a QV global. 

Não foram encontradas associações significantes entre a QV global dos 

pacientes e o grau de preenchimento das expectativas com os profissionais. 

As associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas e 

QV global dos pacientes aos 6 meses após o tratamento estão descritas nas Tabelas 

22 e 23. 
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Tabela 22 Associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas 
e qualidade de vida global aos 6 meses após o tratamento (p < 0,001) 

 
Itens / PPE  

Grau de preenchimento da 
expectativa 

n média (dp) mediana mín.-máx p  

Apetite 

não se aplica 6 83,6 (17,5) 91,0 51,4-97,3 

p <0,001 
pior 27 64,9 (15,6) 63,8 30,6-86,1 
igual 32 78,9 (12,8) 76,3 54,8-100,0 
melhor 15 83,1 (12,2) 84,8 61,8-100,0 

Hábito intestinal 

não se aplica 11 81,5 (13,4) 84,8 51,4-97,3 

p <0,001 
pior 16 60,4 (14,1) 61,8 30,6-86,1 
igual 40 78,5 (14,6) 79,5 45,1-100,0 
melhor 13 78,7 (13,4) 80,6 56,9-100,0 

Mastigar/Comer 

não se aplica 4 93,6 (3,3) 93,8 89,7-97,3 

p <0,001 
pior 40 65,7 (14,0) 64,5 30,6-87,5 
igual 24 84,7 (11,0) 84,7 68,1-100,0 
melhor 12 82,5 (11,8) 85,4 61,8-100,0 

Tosse 

não se aplica 29 73,1 (12,5) 75,0 45,2-95,2 

p <0,001 
pior 16 61,4 (16,5) 62,2 30,6-95,2 
igual 19 77,6 (14,1) 77,2 45,1-100,0 
melhor 16 90,7 (6,5) 92,0 77,0-100,0 

Saúde dental 

não se aplica 13 78,9 (14,5) 79,9 54,8-97,3 

p <0,001 
pior 27 63,7 (15,8) 63,2 30,6-95,8 
igual 28 81,6 (11,5) 80,9 61,9-100,0 
melhor 12 82,9 (12,3) 84,4 56,9-100,0 

Boca seca 

não se aplica 17 80,2 (13,9) 75,7 60,4-100,0 

p <0,001 
pior 39 66,2 (14,7) 63,8 30,6-92,4 
igual 10 85,2 (9,9) 84,4 70,2-100,0 
melhor 14 87,8 (7,5) 87,2 73,7-100,0 

Níveis de energia 

não se aplica 7 81,8 (13,7) 84,0 54,8-95,2 

p <0,001 
pior 27 63,4 (13,6) 63,2 30,6-87,5 
igual 31 79,2 (14,5) 79,2 45,1-100,0 
melhor 15 85,7 (9,6) 84,8 63,2-100,0 

Fadiga/Cansaço 

não se aplica 16 82,1 (12,3) 84,0 54,8-97,3 

p <0,001 
pior 28 63,6 (14,0) 62,5 30,6-95,2 
igual 26 80,1 (14,4) 80,3 45,1-100,0 
melhor 10 84,9 (10,3) 85,4 63,2-100,0 

Catarro/Secreção 

não se aplica 20 78,8 (16,4) 82,3 45,2-100,0 

p <0,001 
pior 22 62,9 (15,4) 62,5 30,6-95,2 
igual 26 80,6 (12,1) 80,3 45,1-100,0 
melhor 12 81,0 (11,0) 83,0 63,2-100,0 

Paladar 

não se aplica 6 85,1 (15,1) 93,8 61,8-95,8 

p <0,001 
pior 36 67,2 (14,6) 69,1 30,6-92,4 
igual 28 80,3 (13,4) 83,3 54,8-100,0 
melhor 10 85,0 (13,9) 87,9 58,3-100,0 

Perda de peso 

não se aplica 15 88,7 (8,4) 92,4 69,5-100,0 

p <0,001 
pior 32 66,1 (12,8) 66,0 30,6-87,5 
igual 18 76,2 (15,4) 78,2 45,1-97,9 
melhor 15 80,6 (16,5) 84,8 38,2-100,0 

Aparência 

não se aplica 5 80,3 (9,6) 79,8 68,8-92,4 

p <0,001 
pior 19 58,7 (13,3) 58,3 30,6-84,1 
igual 39 81,1 (13,0) 80,6 45,1-100,0 
melhor 17 79,3 (13,3) 83,3 54,8-100,0 

 
dp: desvio padrão; mín-máx: mínimo-máximo 
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Tabela 23 Associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas 
e qualidade de vida global aos 6 meses após o tratamento (0,001 < 
p<0,01) 

 
Itens / PPE 

Grau de preenchimento 
da expectativa 

n Média (dp) mediana mín. -máx p  

Indigestão 

não se aplica 48 74,8 (16,3) 75,7 30,6-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 5 61,8 (12,7) 57,7 45,2-75,0 
igual 19 74,4 (14,6) 77,0 45,1-97,9 
melhor 8 89,2 (6,5) 86,5 82,7-100,0 

Mobilidade 

não se aplica 30 77,3 (15,2) 79,5 38,2-97,3 

0,001 <p<0,01 
pior 17 65,7 (12,1) 63,8 47,3-87,5 
igual 23 75,8 (17,1) 77,0 30,6-100,0 
melhor 10 84,5 (14,0) 86,5 56,9-100,0 

Abertura de 
boca 

não se aplica 24 75,0 (15,8) 78,1 38,2-97,3 

0,001 <p<0,01 
pior 21 64,8 (16,2) 63,2 30,6-92,4 
igual 20 81,3 (10,9) 79,5 68,1-100,0 
melhor 15 82,6 (13,8) 84,8 56,9-100,0 

Dor na cabeça e 
pescoço 

não se aplica 42 77,8 (13,8) 79,5 51,4-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 10 53,7 (15,4) 52,4 30,6-82,7 
igual 13 79,0 (13,7) 77,2 47,3-97,9 
melhor 15 79,7 (12,4) 80,6 57,7-100,0 

Dor em outro 
lugar 

não se aplica 52 76,2 (16,2) 79,5 30,6-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 8 59,5 (10,2) 58,3 45,2-75,0 
igual 13 76,5 (14,4) 75,7 45,1-97,9 
melhor 7 85,2 (7,8) 84,8 74,4-100,0 

Feridas Boca 

não se aplica 36 77,3 (16,1) 79,9 45,2-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 20 64,5 (15,2) 66,7 30,6-84,8 
igual 14 79,1 (11,2) 78,8 61,9-97,9 
melhor 10 84,5 (11,2) 86,1 63,2-100,0 

Engolir 

não se aplica 4 79,9 (14,7) 81,3 61,8-95,2 

0,001 <p<0,01 
pior 38 68,4 (15,7) 69,8 30,6-97,3 
igual 27 80,2 (14,3) 80,6 54,8-100,0 
melhor 11 85,6 (9,7) 86,1 63,2-100,0 

Vômito / Mal- 
estar 

não se aplica 50 76,8 (14,9) 79,5 45,2-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 7 59,7 (14,7) 57,7 38,2-80,6 
igual 15 70,5 (16,4) 71,6 30,6-97,9 
melhor 8 88,6 (6,5) 86,5 80,6-100,0 

Tratamento do 
câncer 

pior 11 67.9 (15.3) 76,1 38.2-84.8 
0,001 <p<0,01 igual 20 68.1 (12.3) 68,1 45.1-95.2 

melhor 49 80.0 (15.7) 84,0 30.6-100.0 

Sonda para 
alimentação 

não se aplica 34 81,5 (14,0) 83,3 51,4-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 19 67,2 (16,8) 73,7 38,2-92,4 
igual 10 69,0 (9,6) 68,5 54,8-92,4 
melhor 17 75,7 (16,7) 83,3 30,6-100,0 

Recreação 

não se aplica 12 73,3 (14,9) 77,1 38,2-92,4 

0,001 <p<0,01 
pior 21 64,8 (13,1) 63,8 30,6-87,5 
igual 34 80,1 (15,3) 81,6 45,1-100,0 
melhor 13 81,6 (14,5) 84,8 57,7-100,0 

Relacionamentos 

não se aplica 10 73,2 (16,9) 75,0 38,2-92,4 

0,001 <p<0,01 
pior 14 63,8 (10,7) 62,9 45,2-84,1 
igual 38 77,9 (14,4) 78,2 45,1-100,0 
melhor 18 80,1 (17,9) 84,4 30,6-100,0 

Continua 
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Continuação 
Tabela 23 Associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas 

e qualidade de vida global aos 6 meses após o tratamento (0,001 < 
p<0,01) 

	
Itens / PPE 

Grau de preenchimento 
da expectativa 

n Média (dp) mediana mín. -máx p 

Raiva 

não se aplica 60 78,0 (14,8) 79,9 38,2-100,0 

0,001 <p<0,01 
pior 6 63,2 (14,0) 59,0 45,2-84,1 
igual 11 64,0 (16,5) 70,2 30,6-84,0 
melhor 3 87,8 (4,1) 86,1 84,8-92,4 

Sexualidade 

não se aplica 22 68,0 (16,4) 68,8 38,2-93,8 

0,001 <p<0,01 
pior 14 68,9 (16,7) 70,1 30,6-95,2 
igual 36 79,3 (13,4) 78,5 54,8-100,0 
melhor 8 88,7 (7,7) 89,3 75,7-100,0 

Personalidade e 
temperamento 

não se aplica 15 66,7 (16,4) 69,5 38,2-87,5 

0,001 <p<0,01 
pior 3 70,4 (11,8) 75,0 56,9-79,2 
igual 48 75,1 (15,4) 75,7 30,6-100,0 
melhor 14 86,4 (11,2) 89,3 63,8-100,0 

Conclusão 
 
dp: desvio padrão; mín-máx: mínimo-máximo 
 

6.9.2 Aos 12 meses 

Neste momento, foram encontradas associações significantes (p <0,001) entre 

a QV global dos pacientes e o grau de preenchimento de suas expectativas para os 

itens mastigar/comer, fadiga/cansaço, engolir (todos ligados ao bem-estar físico e 

funcional) e a ansiedade (bem-estar psicológico, emocional e espiritual), e também 

com o oncologista/radioterapeuta, indicando que quanto pior/melhor foi o 

preenchimento da expectativa, pior/melhor também foi a QV.  

Ainda, houve associação significante (0,001<p < 0,01) entre a QV global e o 

grau de preenchimento das expectativas relativas aos itens níveis de energia, dor na 

cabeça e pescoço, inchaço, paladar, tratamento do câncer, recreação, suporte para 

minha família, medo do câncer voltar e medo de acontecimentos desfavoráveis. 

Novamente, quanto pior/melhor foi o preenchimento da expectativa, pior/melhor 

também foi a QV. 
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As associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas e 

QV global dos pacientes aos 12 meses após o tratamento estão descritas nas Tabelas 

24 e 25. 

As associações não significantes entre a QV global dos pacientes e as outras 

variáveis do PPE estão descritas nos Apêndices 1 e 2. 

 

Tabela 24 Associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas 
e qualidade de vida global aos 12 meses após o tratamento (p < 0,001) 

 

Itens 
Grau de 

preenchimento da 
expectativa 

n média (dp) mediana mín. -máx p  

Mastigar/Comer 

não se aplica 1 97,3 (NA) 97,3 97,3-97,3 p <0,001 

pior 29 75,7 (11,5) 76,4 47,3-94,5 

igual 18 85,5 (12,7) 91,0 52,1-100,0 

melhor 14 90,4 (11,2) 94,5 59,7-100,0   

Fadiga/Cansaço 

não se aplica 24 82,8 (11,8) 83,7 55,6-97,9 p <0,001 

pior 12 69,0 (11,8) 71,9 47,3-88,9 

igual 20 85,7 (11,6) 88,3 54,9-100,0 

melhor 6 94,6 (4,3) 95,2 87,5-100,0   

Engolir 

não se aplica 7 92,7 (6,8) 93,8 82,0-100,0 p <0,001 

pior 17 71,3 (13,6) 73,7 47,3-94,5 

igual 22 83,5 (10,7) 83,0 63,3-100,0 

melhor 16 87,4 (10,9) 91,0 59,7-100,0   

Ansiedade 

não se aplica 32 86,0 (10,5) 86,8 55,6-100,0 p <0,001 

pior 9 63,2 (10,5) 63,3 47,3-76,4 

igual 16 86,2 (10,2) 88,6 72,9-100,0 

melhor 5 79,2 (13,8) 73,7 64,0-95,2   

Oncologista / 
Radioterapeuta 

não se aplica 13 93,5 (5,7) 94,5 84,1-100,0 p <0,001 

igual 3 78,5 (16,4) 86,2 59,7-89,7 

melhor 46 79,3 (13,0) 77,8 47,3-100,0   

 
dp: desvio padrão; mín-máx: mínimo-máximo 
(NA) Não avaliável 
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Tabela 25 Associações significantes entre o grau de preenchimento das expectativas 
e qualidade de vida global aos 12 meses após o tratamento (0,001 <p 
<0,01) 

 

Itens 
Grau de 

preenchimento da 
expectativa 

n média (dp) mediana mín.-máx p  

Níveis de energia 

não se aplica 14 83,5 (10,7) 83,7 63,2-97,3 0.001<p<0.01 

pior 11 71,4 (10,2) 73,7 52,1-88,9 

igual 30 83,1 (13,7) 85,5 47,3-100,0 

melhor 7 93,0 (9,2) 95,2 72,9-100,0   

Dor na cabeça e 
pescoço 

não se aplica 38 86,1 (9,9) 88,2 54,9-100,0 0.001<p<0.01 

pior 5 58,6 (7,7) 59,7 47,3-67,4 

igual 13 80,9 (14,2) 77,8 52,1-100,0 

melhor 6 79,8 (13,8) 76,1 63,3-100,0   

Inchaço 

não se aplica 41 85,7 (10,7) 88,9 59,7-100,0 0.001<p<0.01 

pior 6 61,0 (12,1) 59,4 47,3-80,6 

igual 10 78,9 (12,7) 75,0 54,9-100,0 

melhor 5 85,9 (11,2) 82,7 75,8-100,0   

Paladar 

não se aplica 9 89,4 (9,5) 93,1 70,8-100,0 0.001<p<0.01 

pior 19 73,9 (13,1) 76,4 47,3-92,4 

igual 20 81,0 (13,1) 77,2 52,1-100,0 

melhor 14 90,6 (7,7) 92,8 73,7-100,0   

Tratamento do 
câncer 

pior 5 70,0 (9,0) 70,8 59,7-82,7 0.001<p<0.01 

igual 17 77,1 (14,0) 76,4 52,1-100,0 

melhor 40 85,9 (11,9) 89,3 47,3-100,0   

Recreação 

não se aplica 14 81,8 (13,5) 81,3 52,1-100,0 0.001<p<0.01 

pior 10 70,5 (13,7) 73,3 47,3-88,9 

igual 25 82,8 (12,4) 84,8 54,9-100,0 

melhor 13 90,6 (7,3) 92,4 73,7-100,0   

Suporte para 
minha família 

não se aplica 23 84,0 (11,9) 83,4 55,6-100,0 0.001<p<0.01 

pior 3 59,5 (15,1) 54,9 47,3-76,4 

igual 25 79,6 (12,1) 76,5 52,1-100,0 

melhor 11 90,6 (10,1) 94,5 70,8-100,0   

Medo do câncer 
voltar 

não se aplica 18 87,1 (11,2) 88,2 55,6-100,0 0.001<p<0.01 

pior 12 71,0 (12,5) 72,6 52,1-92,4 

igual 26 83,7 (12,6) 84,4 47,3-100,0 

melhor 6 83,5 (13,1) 85,5 64,0-97,3   

Medo de 
acontecimentos 
desfavoráveis 

não se aplica 26 86,6 (11,4) 89,3 55,6-100,0 0.001<p<0.01 

pior 9 67,0 (10,1) 67,4 52,1-80,6 

igual 23 83,6 (12,8) 84,8 47,3-100,0 

melhor 4 79,8 (10,4) 75,1 73,7-95,2   

 
dp: desvio padrão; mín-máx: mínimo-máximo 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1 PARTE I - TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E 

VALIDAÇÃO 

 

O conceito de qualidade de vida, amplamente discutido na literatura científica 

há algumas décadas, assumiu, a partir da década de 80 do Século XX, um caráter 

multidimensional e tornou-se fonte de contribuição para o avanço de pesquisas 

científicas. Cerca de 70% do total dos instrumentos desenvolvidos a fim de mensurar 

a QV foram publicados nesta época (Costa Neto, 2002). 

O caráter de subjetividade deste conceito, agregado ao seu aspecto de 

multidimensionalidade, consolidou-se a partir do início da década de 90, propiciando 

o surgimento de pesquisas científicas sobre QV, em diferentes áreas de 

conhecimento (Seidl; Zannon, 2004).  

Em 1999, Fleck et al. comentam que "a oncologia foi a especialidade que, por 

excelência, se viu confrontada com a necessidade de avaliar as condições de vida dos 

pacientes que tinham sua sobrevida aumentada devido aos tratamentos realizados, já 

que, muitas vezes, na busca de acrescentar anos à vida, era deixada de lado a 

necessidade de acrescentar vida aos anos". 

Os focos atuais da oncologia em cabeça e pescoço são, além da cura, o 

aumento do tempo da sobrevida, obtenção de melhores resultados funcionais e a 

preservação ou restauração da QV dos pacientes (Kowalski et al., 2000c), tornando a 
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mensuração dos resultados QV uma ferramenta importante para a avaliação dos 

resultados alcançados com o tratamento (Llewellyn et al., 2007; Sayed et al., 2009).  

Dwivedi et al. (2009) postulam que os estudos de QV colocam o paciente na 

posição central das intervenções de tratamento, ajudam na prática da rotina clínica e 

são efetivos para que se conheçam os contextos de sua vida pessoal e social, 

afirmando também que as características intrínsecas de um indivíduo, incluindo-se 

suas crenças, expectativas e experiências afetam diretamente sua QV. 

A avaliação psicométrica da QV, por meio de medidas genéricas ou 

específicas e em diversos domínios funcionais, influenciam clara e diretamente o 

bem-estar e a QV associada de um indivíduo após o tratamento e, além disso, 

otimizam os cuidados com o paciente, possibilitam uma completa avaliação das 

alternativas de tratamento e o desenvolvimento da reabilitação informada e de 

serviços de educação do paciente, identificando e priorizando os seus problemas e 

suas preferências e facilitando a comunicação com o médico (Kazi 2007b; Morton; 

Izzard, 2003; Murphy et al., 2007, Sayed et al., 2009).  

Deve-se considerar que as prioridades dos clínicos nem sempre são correlatas 

às prioridades dos pacientes, o que sugere que estes devem ser a primeira fonte de 

coleta de dados, minimizando a possibilidade de ocorrência de vieses por parte dos 

clínicos (Gotay; Moore, 1992, Bjordal; Kaasa, 1992, Hassan; Weymuller, 1993, 

Mohide et al., 1992), e direcionando, também, o tratamento para o foco do paciente e 

não apenas no paciente. 

Neste contexto, e diante das diversas mudanças que o câncer e seu tratamento 

impõem à vida dos pacientes desde o momento do diagnóstico e em diferentes 

momentos a partir do mesmo, a aplicação de questionários de QV também pode 

servir como instrumento de triagem para diversas situações (depressão, alcoolismo, 
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incapacidade), possibilitando o direcionamento de medidas de suporte clínico e 

social mais abrangentes (Taylor et al., 2004; Duffy et al., 2002; Vartanian et al., 

2006b).  

Para Gliklich et al. (1997), a realização de uma avaliação de QV global 

(aspectos físicos, funcionais e psicossociais) seria o ideal, levando-se em conta 

aspectos genéricos e específicos, porém tais avaliações são inviáveis na prática 

diária, por serem longas e onerosas.  

Ainda, a falta de consenso de uma definição consistente para QV e a ausência 

de um questionário ideal e único que seja considerado “padrão-ouro” para mensurá-

la, dificultam a seleção de um instrumento adequado que possibilite ao clínico 

identificar e priorizar os problemas mais importantes para os pacientes, seus 

resultados e objetivos preferenciais, ajudando a monitorar mudanças/respostas ao 

tratamento (Sayed et al., 2009; Murphy et al., 2007). 

Muito embora diferentes tipos de avaliação sejam extremamente necessárias, 

importantes e abrangentes, há que se considerar o fato de que é praticamente (senão 

totalmente) impossível estabelecer uma única forma de avaliar a QV de um 

indivíduo, especialmente quando se trata de mensurar dados subjetivos relacionados 

à saúde, que podem envolver aspectos de bem-estar físico, emocional, espiritual e 

social. 

Conforme descrito pela International Society for Quality of Life Research-

ISOQOL, “a proposta da mensuração da QVRS deve ser a de quantificar o grau em 

que uma condição médica ou tratamento impacta a vida de um indivíduo, de forma 

válida e reprodutível”, sendo que devem ser mensurados os efeitos positivos e 

negativos da doença, das consequências de seu tratamento e as mudanças relativas ou 
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absolutas nos conceitos de qualidade de vida, sob a perspectiva do paciente. A 

mesma entidade também preconiza (baseada na literatura) padrões mínimos para o 

desenvolvimento de uma ferramenta clínica, centrada nos resultados reportados pelos 

pacientes, tais como: confiabilidade teste-resteste, validade de conteúdo, validade de 

construto, validade de critério, responsividade, interpretabilidade dos escores e fardo 

para o respondente. 

Tendo em vista que a maioria destes questionários é desenvolvida nos 

Estados Unidos, os mesmos devem ser submetidos incialmente ao processo de 

tradução e adaptação transcultural. 

Segundo Peters e Passchier (2006), o objetivo do processo de tradução e 

adaptação transcultural de uma ferramenta clínica é o desenvolvimento de uma nova 

versão do instrumento em estudo, equivalente ao instrumento original   adaptada ao 

dialeto do país ou região em que será utilizado, ao contexto cultural e estilo de vida 

da população a que se destina.  

Vartanian et al. (2007) afirmam que a validação psicométrica de um 

instrumento deve garantir sua validade, confiabillidade e reprodutibilidade na nova 

população, considerando-se que ao final do processo, o questionário não perdeu o 

objetivo para o qual foi originalmente elaborado.  

O Patients Concerns Inventory - PCI- H&N foi elaborado com os objetivos 

de, potencialmente, oferecer aos pacientes com CA/CP a liberdade de escolher se 

querem ou não discutir suas preocupações com os membros da equipe 

multidisciplinar em qualquer momento do tratamento e de suportar a adoção de 

estratégias e encaminhamentos apropriados, minimizando o impacto da doença e do 

tratamento nas diferentes áreas da vida do paciente. Diversas vantagens sobre o uso 

rotineiro do PCI em ambiente ambulatorial estão descritas: é simples e breve, 
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possibilita o monitoramento das necessidades do paciente ao longo do tempo (para os 

clínicos e para o próprio paciente), favorece a identificação de cuidados de suporte 

necessários e apropriados ao paciente, não afeta o tempo médio de duração da 

consulta, direciona o foco da consulta e a simplifica, garante o atendimento às 

necessidades específicas do paciente, melhora a efetividade dos serviços, esclarece o 

paciente sobre os serviços de suporte disponíveis, facilita e melhora a comunicação 

entre o paciente e o clínico, empodera o paciente e o ajuda a discutir suas 

preocupações (Rogers et al., 2009, Ghazali et al., 2011, Kanatas et al., 2013, Ghazali 

et al., 2013a, Rogers; Lowe, 2014, Brandes et al., 2014). 

Ainda, o PCI foi incluído em 2010 no DAHNO (“Data for Head and Neck 

Oncology“), sistema que apoia o National Head and Neck Cancer Audit (auditoria 

nacional obrigatória que coleta dados hospitalares de pacientes com CA de laringe e 

cavidade oral - UK), como um indicador de qualidade de cuidados que refletem a 

experiência do paciente. Recentemente, o PCI foi adaptado para pacientes com 

tumores cerebrais (Rooney et al., 2014) e pacientes portadoras de CA de mama 

(Kanatas et al., 2014), possuindo versões traduzidas para as línguas francesa, 

chinesa, sérvia, árabe, grega, urdu, mandarina, alemã, espanhola e malaia. 

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento uma versão do PCI, especificamente 

desenhada para uso junto a pacientes com CA/CP, em fase diagnóstica, denominada 

H&N Cancer Pre-treatment PCI (estudo piloto). A mesma vem sendo aplicada 

apenas em pacientes que serão submetidos a cirurgia, um dia antes do procedimento 

cirúrgico e em breve também será testada em pacientes que receberão tratamento 

quimioterápico, associado ou não à cirurgia. 
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Ao confrontarmos os objetivos principais do PCI com o aspecto da 

confiabilidade teste-reteste, e após extensa discussão com o Dr. Simon Rogers, autor 

do PCI, concluiu-se que ambos são incompatíveis, pois o objetivo da 

reprodutibilidade de um teste é o de demonstrar sua habilidade em prover escores 

consistentes ao longo do tempo, em uma população estável, enquanto o PCI é, 

basicamente, uma lista de checagem de assuntos sobre os quais os pacientes 

gostariam de conversar em sua consulta clínica, não tendo por objetivo medir o grau 

desta preocupação “per se”. Pacientes podem ter preocupações específicas e ainda 

assim não querer discuti-las. Assim, não coube realizar a confiabilidade teste-reteste 

do IPP. 

A validade de um instrumento refere-se ao quanto que esta ferramenta 

efetivamente mede o que está se propondo a mensurar. A validade de conteúdo do 

IPP é a mais importante de suas propriedades e foi estabelecida através de rigorosa 

abordagem na concepção do instrumento original pelos seus autores e mantida 

através de rigoroso processo de tradução e retro-tradução. 

Neste estudo, a validade de construto, realizada por meio das correlações 

entre os resultados do IPP e dos domínios específicos do UW-QOL, encontrou 

correlações moderadas, negativas, indicando que os pacientes com piores escores em 

ambos os domínios (físico e sócio-emocional) selecionaram um maior número de 

preocupações e um maior número de profissionais. No estudo original de concepção 

de PCI (Rogers et al., 2009), a casuística era formada por 123 pacientes, a maioria do 

sexo masculino (57,0%), com média de idade de 63 anos e com diagnóstico de CEC 

(86,0%). O sítio tumoral prevalente era a cavidade oral (72,0%), seguido de 

orofaringe (21,0%), com poucos casos de doença avançada (estadiamentos T3-T4, 

24,0%) e com tempo de diagnóstico menor ou igual a 12 meses (34,0%). Os 
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resultados do estudo também demonstraram correlações negativas fracas a 

moderadas entre os escores dos domínios físico e sócio-emocional com o número de 

preocupações e de profissionais selecionados, indicando que pacientes com piores 

escores compostos selecionaram mais itens em ambas as partes do questionário, o 

que concorda com os achados deste estudo. 

Quanto às correlações entre as características dos pacientes com as 

preocupações e profissionais específicos selecionados neste estudo, encontraram-se  

correlações significantes entre a idade do paciente com os itens saúde dental e medo 

do câncer voltar, especialmente para pacientes mais jovens, enquanto no estudo de 

Rogers et al., 2009 a idade correlacionou-se com os itens aparência e fonoaudiólogo 

(ambos 22,0%, para pacientes com idade < 55 anos). Pode-se presumir que pacientes 

mais jovens possuam mais preocupações relacionadas aos aspectos que refletem uma 

boa aparência (dentes e face), o que seria inerente a idades menos avançadas, e que 

os mesmos tenham atividades sociais mais intensas, que demandam melhores 

padrões de comunicação e alimentação, itens estes dominados pelos profissionais da 

fonoaudiologia.  

Os resultados encontrados demonstram um grande número de correlações 

significantes entre o menor tempo de diagnóstico e preocupações e profissionais 

selecionados (apetite, tratamento do câncer, sonda para alimentação, cicatrização de 

feridas, suporte para a família, nutricionista e fonoaudiólogo), enquanto no estudo de 

Rogers et al., 2009 houve correlação apenas com os itens atividade (15,0%) e 

ansiedade (27,0%) para pacientes com tempo < 12 meses desde o diagnóstico. Os 

achados deste estudo vão de encontro ao fato de que muitos dos pacientes haviam 

realizado radioterapia e/ou cirurgia e ainda experimentavam os efeitos colaterais das 

mesmas (tais como xerostomia, perda ou diminuição do paladar, dificuldades de 
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mastigação, deglutição e perda de peso), que podem permanecer mesmo um ano após 

o tratamento (Vissink et al., 2003; Larsson et al., 2005). 

 No presente estudo, pacientes submetidos à reconstrução assinalaram com 

maior frequência o item muita salivação, enquanto no estudo de 2009 estes pacientes 

assinalaram os itens fala/voz/ser entendido (30,0%) e o fonoaudiólogo (18,0%). 

Considerando-se que, se somados, mais da metade da amostra deste estudo era de 

pacientes com tumores em cavidade oral ou orofaringe (total de 54 casos, 64,2%), foi 

submetida à cirurgia de reconstrução (46 casos, 54,7%) e possuía tumores mais 

avançados (T3-T4, 52,3%, n=44), pode-se deduzir que os mesmos foram submetidos 

a cirurgias mais extensas, com remoção de mais estruturas do sistema 

estomatognático, as quais são importantes para a efetividade da deglutição e para a 

contenção de saliva na cavidade oral, resultando em muita salivação (Vicente et al., 

1997). 

Correlações significantes entre o fato do paciente ter realizado radioterapia e 

os itens sonda para alimentação – (gastrostomia percutânea – PEG - 9,0%), 

fala/voz/ser entendido (34,0%) e deglutição (30,0%) foram encontradas no estudo 

original, enquanto neste estudo esta característica associou-se apenas com o item 

boca seca (34,0%). Mais uma vez, aqui, o grande número de pacientes que 

realizaram a radioterapia justifica este resultado, pois a xerostomia é uma sequela 

dessa modalidade de tratamento, podendo ocorrer durante e após o término do 

tratamento, permanecendo mesmo em longo prazo (Jaward et al., 2015). 

Diferentemente dos resultados aqui reportados, no estudo de Rogers et al. 

(2009), os pacientes que realizaram cirurgia e radioterapia assinalaram com mais 

frequência o item fala/voz/ser entendido (40,0%), e os que realizaram radioterapia 

primária assinalaram a preocupação com a deglutição (38,0%).  
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Foram encontradas correlações significantes entre os resultados dos domínios 

compostos do UW-QOL e as preocupações e profissionais especificamente 

selecionados em ambos os estudos, para pacientes com escores mais baixos de QV. 

Em 2009, os escores do domínio físico foram amplamente preditivos de assuntos 

específicos relacionados à função oral (mastigar/comer, abertura da boca, 

gastrostomia percutânea, fala/voz/ser entendido, engolir e paladar), enquanto o 

domínio sócio-emocional foi largamente preditivo de assuntos relacionados à 

emoção e atividade social (depressão, humor, níveis de energia, fadiga/cansaço, 

recreação e suporte para a família). Em contrapartida, neste estudo, ambos os 

domínios foram preditivos de assuntos especificamente relacionados à função oral.   

Metcalfe et al. (2014) avaliaram 1614 pacientes (cavidade oral n= 751, 

orofaringe n= 382, laringe n= 320, outros sítios n= 161), comparando os resultados 

funcionais mais importantes para os pacientes, de acordo com a estratégia de 

tratamento, estadiamento e sítio tumorais, por meio da aplicação do UW-QOL. Os 

resultados, demonstraram que, para pacientes com tumores em cavidade oral menos 

avançados, nenhum domínio foi especialmente importante, enquanto para os 

pacientes com tumores mais avançados neste sítio, os domínios deglutição, 

mastigação, fala e saliva foram selecionados com maior frequência. Para pacientes 

com tumores menos avançados de orofaringe, os aspectos mais importantes foram 

deglutição e saliva e para os com tumores mais avançados, o paladar. Fala e 

atividade foram importantes para indivíduos com tumores menos avançados de 

laringe e a deglutição e fala para portadores de tumores mais avançados. Pacientes de 

todos os sítios tumorais, quando em estadiamento avançado, consideraram a 

deglutição e a saliva como os domínios mais importantes. 
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Os resultados das correlações acima descritos, de forma geral, demonstram 

coerência quando se avaliam as características clínicas das amostras estudadas. A 

análise comparativa entre as preocupações e profissionais mais selecionados em 

ambos os estudos também refletem as características clínicas das populações em 

questão.  

A preocupação mais frequentemente assinalada pelos pacientes foi o medo do 

câncer voltar, assim como nos resultados previamente reportados quando da criação 

do PCI, seguida por boca seca e mastigar/comer e pela indicação do fonoaudiólogo e 

do dentista, o que vai de encontro com as características clínicas e de tratamento 

predominantes da amostra. É interessante notar que o terceiro profissional mais 

selecionado nesta pesquisa foi o psicólogo. Kanatas et al. (2012) avaliaram 204 

pacientes tratados do CA/CP (num total de 454 consultas médicas) entre 8 e 47 

meses após o diagnóstico, submetidos à radioterapia e/ou cirurgia, por meio da 

aplicação do PCI e do UW-QOL, com o intuito de identificar a presença de 

preocupações relacionadas ao humor, ansiedade e depressão. A amostra era 

constituída por pacientes com média de idade de 62 anos, a maioria do sexo 

masculino (57,0%), com diagnóstico de CEC (68,0%), tumores em estadiamentos 

menos avançados T1-T2 (77,0%), tumores primários em cavidade oral (68,0%), 

faringe e outros sítios. Em 32,0% (145/454) das consultas realizadas os pacientes 

assinalaram no PCI que gostariam de discutir sobre preocupações relativas à 

ansiedade, humor e/ou depressão e 44,0% (89/204) dos pacientes reportaram 

problemas significantes de ansiedade ou humor no UW-QOL. 

Isto demonstra que os aspectos emocionais envolvidos na doença e no seu 

tratamento têm um peso importante na QV destes pacientes e merecem ser 

considerados com cuidado, mesmo quando se trata de uma população com maior 
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tempo de diagnóstico e tratamento, como é o caso da amostra envolvida no processo 

de validação. 

 O tamanho das amostras utilizadas no processo de validação de questionários 

de QV podem variar. Para a validação do UW-QOL e do M.D. Anderson Dysphagia 

Inventory - (MDADI) para o português – Brasil, Vartanian et al. (2006a) e Guedes et 

al. (2013) avaliaram, respectivamente, 109 e 72 pacientes.  

A casuística da validação contou com 84 pacientes e, apesar de ter sido 

constituída predominantemente por pacientes com tumores de cavidade oral, laringe 

e orofaringe, com poucos casos de nasofaringe, hipofaringe, fossas nasais, seios 

maxilares e outros sítios de CA/CP, a amostra foi equilibradamente representada 

pelos diferentes estadiamentos tumorais, modalidades de tratamento e tempo após o 

diagnóstico, possibilitando a avaliação da efetividade do IPP na prática clínica 

ambulatorial. 

Todos os itens e profissionais presentes no IPP foram assinalados pelos 

pacientes, exceto o atendimento de profissionais em domicílio e equipe de 

enfermagem.  

Muitas preocupações e alguns profissionais não existentes no instrumento 

original emergiram durante a realização deste estudo, o que deverá ser considerado 

em futuros refinamentos do PCI, aspecto este já considerado pelo autor desde a 

concepção original do mesmo.  

Um dos pacientes avaliados solicitou uma cópia do questionário à 

pesquisadora, a fim de discorrer mais amplamente sobre cada um dos itens nele 

contidos (Apêndice 3). 
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De forma geral, os pacientes responderam com facilidade ao IPP e 

demonstraram sua satisfação em fazê-lo. Os resultados descritos indicam a 

viabilidade de sua aplicação em ambiente ambulatorial para pacientes brasileiros.  

Além de ser o único instrumento clínico no gênero já disponível para 

pacientes com CA/CP no Brasil, o IPP se apresenta como uma ferramenta clínica 

ágil, fácil de ser utilizada em qualquer momento do tratamento, holística e que pode 

ser utilizada sozinha ou em conjunto com outros questionários de QV. Além disso, 

possibilita ao paciente identificar e dar voz aos assuntos que o preocupam e sobre os 

quais gostaria de conversar, ajudando pacientes e clínicos a identificar, abordar e a 

minimizar essas preocupações.  

Uma vez validado, é importante que o uso do IPP seja incorporado na rotina 

clínica ambulatorial, que seus resultados sejam devidamente documentados e que as 

ações clínicas resultantes de seu uso sejam avaliadas. 
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7.2 PARTE II - AVALIAÇÃO PRÉ-TRATAMENTO E AOS 6 E 12 MESES 

APÓS O DIAGNÓSTICO 

 

7.2.1 Características Demográficas e Clínicas das Amostras Avaliadas 

O perfil demográfico dos pacientes participantes deste estudo, nos três 

momentos avaliados (pré-tratamento, 6 e 12 meses após o diagnóstico) está de 

acordo com os dados epidemiológicos encontrados na literatura. Houve prevalência 

do sexo masculino, com idades entre a 5a e 7a décadas de vida e fatores de risco 

como tabagismo e etilismo (Saunders et al., 2007). O baixo grau de escolaridade é 

descrito na literatura como característica de risco e maior vulnerabilidade para o 

diagnóstico tardio do CA/CP (Noce et al., 2008, Santos et al., 2012, Fernandes et al., 

2013). Entretanto, é interessante observar que, ao momento do diagnóstico, cerca de 

51,0% (n=53) dos pacientes deste estudo tinham nível de instrução ≥ ao ensino 

médio incompleto. Campos et al. (2007) estudaram os fatores que afetavam o atraso 

no diagnóstico do CA/CP e concluíram que estas variáveis eram os exames 

subsidiários realizados pelos pacientes e o número de outros profissionais a quem o 

paciente foi encaminhado, afirmando também que o grau de escolaridade (dentre 

outros aspectos sócio-demográficos) não influenciava o atraso no diagnóstico. 

Santos et al. (2010) avaliaram 74 pacientes portadores de CEC de cavidade 

oral (78,4% com doença avançada), dos quais 37,8% eram analfabetos e 40,3% 

tinham o ensino fundamental incompleto ou maior grau de escolaridade. Os autores 

encontraram uma proporção maior de pacientes que procurou inicialmente o médico 

generalista, ao invés do médico especialista ou o dentista, sugerindo que o 

desconhecimento e despreparo dos profissionais que não reconhecem os sinais e 

sintomas do câncer pode levar a um tratamento incorreto e/ou dificultar ou atrasar o 
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encaminhamento dos pacientes. Ainda, os autores verificaram que 41,9% dos 

pacientes sabiam da lesão, mas só procuraram o serviço de saúde, quando a mesma 

começou a incomodar, o que pode indicar a desvalorização no auto-cuidado, a recusa 

ou negação da doença. 

A prevalência de pacientes com tumores em estadiamentos mais avançados 

(T3-T4) no momento do diagnóstico, o tipo histológico (CEC) e a distribuição dos 

sítios tumorais também estão de acordo com a literatura (Santos et al., 2012; Casati 

et al., 2012). 

Levando-se em conta as características clínicas dos pacientes no momento 

pré-tratamento, a proporção de pacientes aos 6 meses após o diagnóstico que havia 

realizado cirurgia e radioquimioterapia combinada como forma de tratamento inicial 

também está de acordo com a literatura, que preconiza a abordagem cirúrgica, 

associada ou não a radioterapia e/ou quimioterapia como principal forma de 

tratamento para tumores avançados (Mesía et al., 2010; Yom et al., 2016). A 

frequência de pacientes que receberam doses de radioterapia ≥ 60 Gy, (como 

tratamento exclusivo, concomitante à quimioterapia ou adjuvante) também está de 

acordo com a literatura (Kelly, 2007). 

 

7.2.2 Ansiedade e Depressão 

O diagnóstico do câncer pode causar um grande impacto para a maioria dos 

pacientes, gerando sentimentos de ansiedade e depressão como respostas às grandes 

mudanças de vida por ele causados, tais como mudanças nos papéis familiar e de 

trabalho, na imagem corporal, na auto-estima e na auto-confiança, gerando o medo 

da morte, do sofrimento, da dor, ou do desconhecido, entre outros. Estes sentimentos 

podem ocorrer em quaisquer momentos após o diagnóstico e até mesmo muitos anos 
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após o seu tratamento (American Cancer Society-ACS, 2016). 

As taxas da prevalência da depressão em pacientes com câncer situam-se 

entre 22,0% e 29,0% (Raison; Nemeroff, 2000). Muitos fatores psicossociais de 

estresse são comuns a todos os tipos de câncer, entretanto, outros fatores de estresse 

são agregados quando do diagnóstico do CA/CP, tais como dificuldades funcionais 

relacionadas à mastigação, deglutição, fala/voz, dores crônicas, desfiguramento e 

estigma (Devins et al., 2010). A literatura científica reporta que a ocorrência de 

ansiedade e depressão em pacientes portadores de CA/CP ocorre em taxas mais altas 

do que na população geral, em porcentagens que variam entre 14,0% a 44,0% (Duffy 

et al., 2002; Karnell et al., 2006). De acordo com Vartanian et al. (2006c), os estudos 

que avaliam a situação emocional e a saúde mental dos pacientes portadores de 

CA/CP são necessários e relevantes, devido à alta prevalência de sintomas 

depressivos nesta população, os quais são potencialmente tratáveis, tornando 

imperativa a identificação precoce da depressão nesta população (Bottino et al 2009). 

Segundo Maguire e Howell (1995), mais de 80,0% das comorbidades psicológicas e 

psiquiátricas presentes nos pacientes oncológicos passam despercebidas e não são 

tratadas. 

Neste estudo, optou-se por avaliar os graus de ansiedade e depressão dos 

pacientes em todos os momentos do estudo, com o objetivo de caracterizar seu 

estado emocional em momentos pontuais durante a trajetória de enfrentamento da 

doença ou seja, logo após a confirmação do diagnóstico da neoplasia, quando muitos 

dos pacientes ainda não tinham a definição da conduta clínica que seria adotada, aos 

6 meses após o diagnóstico, quando a grande maioria dos pacientes ainda enfrentava 

o auge do tratamento (radioterapia, quimioterapia, cirurgia) e suas sequelas agudas 

(xerostomia, disgeusia, perda de peso, entre outras) e finalmente aos 12 meses após o 
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diagnóstico, quando estes pacientes passam a experimentar as sequelas tardias do(s) 

tratamento(s) a que foram submetidos, além de confrontarem-se com a possibilidade 

/ impossibilidade de retomar aspectos de sua vida, dos quais tiveram que abdicar 

anteriormente. Ainda, este é um período marcante para o paciente por se tratar de 

uma época de avaliação dos resultados clínicos alcançados com o tratamento, do 

prognóstico e de eventual mudança nos intervalos de seguimento ambulatorial.  

É necessário esclarecer que, nesta pesquisa, optou-se por apenas caracterizar 

o estado emocional dos pacientes nos diferentes momentos estudados. Portanto, os 

achados de ansiedade e depressão não foram correlacionados estatisticamente com as 

variáveis sócio-demográficas e clínicas dos pacientes e tampouco com os resultados 

dos outros instrumentos aplicados, o que limita a discussão sobre os fatores 

associados à ocorrência destes sintomas nos pacientes avaliados. Tais análises serão 

objeto de estudos futuros.  

Os estudos disponíveis, na literatura, que avaliam os níveis de ansiedade e 

depressão de pacientes com CA/CP, apresentam resultados bastante diversificados 

devido à grande variedade de metodologias adotadas. Krebber et al. (2014) 

conduziram o levantamento de 211 estudos científicos a fim de analisar as diferenças 

nas prevalências de depressão em pacientes adultos com câncer. A prevalência média 

agrupada de depressão nestes pacientes variou entre 8,0% e 24,0% e diferiu 

dependendo do tipo de instrumento usado, tipo de câncer e fase do tratamento 

avaliados. 

Os resultados aqui encontrados indicaram que a porcentagem de pacientes 

que apresentou graus de ansiedade dentro dos limites da normalidade aumentou ao 

longo do tempo após o diagnóstico. Já para o grau de ansiedade leve, a maior 

porcentagem de ocorrência foi à época do diagnóstico, diminuindo acentuadamente 
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aos seis meses e tornando a aumentar aos 12 meses, porém em níveis menores no que 

no pré-tratamento. A ansiedade moderada ocorreu em proporções similares no pré-

tratamento e aos 6 meses, decrescendo acentuadamente aos 12 meses. Já para a 

ansiedade severa, as ocorrências diminuíram aos 6 meses, sem nenhum caso aos 12 

meses. O período que sucede ao diagnóstico coloca os pacientes frente a uma 

situação de desorganização de sua rotina diária, demandando também uma atenção 

imediata às informações sobre a doença e opções de tratamento, o que pode 

contribuir para elevar os níveis de ansiedade (Llewellyn et al., 2006a, National 

Cancer Alliance 2002).  

A curva para graus de depressão dentro da normalidade apresentou o mesmo 

comportamento que a ansiedade, ou seja, a porcentagem de pacientes sem depressão 

aumentou ao longo do tempo. A ocorrência de depressão leve também diminuiu ao 

longo do estudo e de forma acentuada aos 12 meses, quando comparada à avaliação 

anterior. Entretanto, ainda que a frequência de casos de depressão moderada tenha 

sido baixa nos três momentos avaliados, esta porcentagem aumentou aos 6 meses, 

com discreta redução na última avaliação. Apenas um caso de depressão severa foi 

detectado nos momentos pré-tratamento e aos 12 meses após o diagnóstico.  

Considerando-se a presença de ansiedade e depressão de forma agrupada nas 

três épocas do estudo, um total de 30,8% dos pacientes apresentou algum grau de 

ansiedade no momento pré-tratamento, 16,8% aos 6 meses e 14,5% aos 12 meses.   

Em relação à depressão, um total de 21,2% dos pacientes a apresentaram no 

momento pré - tratamento, 16,3% aos 6 meses e 8,1% aos 12 meses. É interessante 

notar que a casuística de pacientes que participaram de todas as épocas do estudo era 

constituída principalmente por pacientes casados, o que está de acordo com estudos 

prévios que sugerem que ser casado está associado com menores graus de ansiedade 
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e depressão em pacientes com câncer (Lloyd- Williams; Friedman, 2001, Parker et 

al., 2003). 

Uma vez que a escala HADS foi aplicada, juntamente com os outros 

instrumentos, antes do início da consulta clínica, os pacientes desta pesquisa que 

apresentaram graus de ansiedade e/ou escores de depressão em qualquer grau foram 

instruídos pela pesquisadora a conversar com o médico sobre estes resultados durante 

a consulta para eventual encaminhamento ao Núcleo de Psico-Oncologia da 

instituição, independentemente da fase do estudo. 

As curvas decrescentes de ansiedade e depressão entre o momento após o 

diagnóstico e 12 meses após o tratamento encontradas neste estudo concordam com 

os resultados descritos por Abdullah et al. (2015), que avaliaram 60 pacientes com 

CA/CP, com até um ano de diagnóstico (média de idade 49,76, dp= ± 11,56, 66,0% 

do sexo masculino, 56,0% com educação secundária, 50,0% com tumores em 

estadiamentos T3-T4, sem metástases à distância, dos quais 40,0% eram novos casos. 

É relevante notar que um dos critérios de inclusão para este estudo era o de o 

paciente ser casado ou ter vivido uma relação afetiva por mais de 6 meses à época do 

diagnóstico.  

Em 2010, Neilson et al. utilizaram a escala HADS para avaliar 

prospectivamente os sintomas de ansiedade e depressão de 75 pacientes recém 

diagnosticados com CA/CP, antes do início do tratamento radioterápico (associado 

ou não à quimioterapia) e três semanas após o término do mesmo. Os escores médios 

de ansiedade diminuíram significativamente neste intervalo de tempo e a prevalência 

de sintomas de ansiedade moderados a severos foi de 30,0% antes do tratamento, 

decrescendo para 17,0% após seu término. Os escores médios de depressão 

aumentaram significativamente e a prevalência de sintomas de depressão moderada a 
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severa foi de 15,0% e 31,0% antes e após o tratamento, respectivamente. Estas 

prevalências discordam dos resultados deste estudo, o que pode eventualmente ser 

explicado pelo fato de que apenas 30,0% dos pacientes de nossa casuística havia 

realizado a radioterapia aos 6 meses após o tratamento.  

Verdonck-de Leeuw et al. (2009) triaram prospectivamente 55 indivíduos 

recém diagnosticados com CA/CP a fim de identificar os pacientes com altos níveis 

de sofrimento emocional. Destes, 64,0% apresentaram baixos níveis de aflição 

psicológica no pré-tratamento e no seguimento, o que está de acordo com os 

resultados encontrados. Entretanto, a prevalência de pacientes com alto grau de 

sofrimento nesta época foi maior no estudo supra-citado (18,0%) do que neste estudo 

(13,5% moderada/severa). Em 2016, Wu et al. pesquisaram as morbidades 

psiquiátricas de 106 pacientes com diagnóstico recente de CA/CP (60,0% em 

estadiamento avançado), por meio da aplicação do instrumento SCID (First et al., 

1997), antes do tratamento e aos 3 e 6 meses após seu término. Os resultados 

demonstraram altas taxas de ansiedade no momento pré-tratamento, as quais 

claramente declinaram ao longo do tempo, respectivamente 27,3%, 6,4% e 3,3%. Já 

os padrões de depressão variaram de 8,5% antes do tratamento para 24,5% aos 3 

meses e 14,0% aos 6 meses. Comparando-se as prevalências agrupadas de ansiedade 

e de depressão (antes do tratamento e aos 6 meses apenas) encontradas neste estudo 

com os resultados reportados por Wu et al. (2016), observa-se o mesmo 

comportamento para ambas as curvas, nos dois estudos.  

Hammerlid et al. (1999) conduziram um estudo com 357 pacientes recém 

diagnosticados com CA/CP com o intuito de determinar os níveis de aflição 

psicológica antes, durante e após o tratamento. A casuística era composta 

prevalentemente por homens (72,0%), com média de idade de 63 anos, sendo 122 
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pacientes com tumores em cavidade oral, 89 com tumores em faringe, 86 com 

tumores em laringe e 60 casos diversos (glândulas salivares, nariz / seios da face e 

sítio primário desconhecido). Juntamente com outros questionários, os pacientes 

completaram o instrumento HADS em seis momentos, durante um ano, 

respectivamente à época do diagnóstico (n=357), 1 (n=306), 2 (n=290), 3 (n=261), 6 

(n=239) e 12 (n=215) meses após o início do tratamento. Como resultado, 

encontraram uma taxa de ansiedade de 32,0% na época do diagnóstico, o que está em 

concordância com os achados da casuística aqui avaliada. Aos 6 e 12 meses após o 

início do tratamento, as taxas de ansiedade foram de 20,0%, o que está em desacordo 

com os resultados aqui encontrados. Talvez essa diferença possa ser explicada pelo 

maior número de pacientes avaliados no estudo de 1999. Quanto à depressão, o grau 

aqui encontrado no momento pré-tratamento (21,2%) foi maior do que o do referido 

estudo (17,0%); aos 6 meses foram encontradas prevalências menores (16,3%) e 

acentuadamente menores aos 12 meses (8,1%) do que as reportadas no estudo de 

1999, respectivamente 20,0% e 17,0%. Novamente, talvez esta discrepância possa 

ser explicada pela diferença nos tamanhos das casuísticas avaliadas.  

O desenvolvimento de ansiedade e depressão está relacionado a muitas 

variáveis psicossociais, tais como necessidade de informações sobre a doença, medo 

da recorrência da doença, qualidade de vida, padrões de auto-cuidado, personalidade, 

aparência e suporte social (Humphris; Ozakinci, 2006) e o diagnóstico pode ser 

dificultado ou inibido por sentimentos de tristeza e desespero desses pacientes, pelo 

tempo limitado para investigação de questões emocionais, custos associados ao 

tratamento, confusão entre a morbidade de transtornos depressivos maiores e outras 

fontes de tristeza do paciente (Bottino et al., 2009) ou até mesmo pela postura do 

médico, que pode considerar que o paciente solicitará sua ajuda se seu problema 
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psicológico for “sério o suficiente” (Maguire, 1985). 

Assim sendo, uma comunicação efetiva entre médico e paciente e a aplicação 

de instrumentos validados e curtos para a detecção de transtornos psicológicos, em 

diversos momentos ao longo do curso da doença, podem ser determinantes na 

prevenção, instalação e identificação de casos de depressão, que podem comprometer 

a qualidade de vida de pacientes com CA/CP e sua resposta ao tratamento 

oncológico. 

 

7.2.3 Qualidade de Vida  

As definições para o conceito de QV disponíveis na literatura são inúmeras e, 

em geral, reafirmam seu caráter de subjetividade e multidimensionalidade. Diversos 

fatores, não excludentes entre si, são determinantes quando se pretende mensurar a 

qualidade de vida de um indivíduo. O resultado desta mensuração será um balanço 

final que este indivíduo realiza, em um dado momento de sua vida, considerando seu 

desempenho e satisfação em relação a todos os papéis que o mesmo desempenha em 

sua vida, agregado aos seus valores espirituais e percepção de bem-estar físico e 

emocional. Considerando apenas as variáveis saúde e QV, Almeida et al. (2012) 

citam: “A relação entre saúde e qualidade de vida depende da cultura da sociedade 

em que está inserido o sujeito, além de ações pessoais (esfera subjetiva) e programas 

públicos ligados à melhoria da condição de vida da população (esfera objetiva). O 

estado de saúde é um indicador das possibilidades de ação do sujeito em seu grupo, 

se apresentando como um facilitador para a percepção de um bem-estar positivo ou 

negativo. É influenciado pelo ambiente, pelo estilo de vida, pela biologia humana e 

pela organização do sistema de atenção à saúde em que o sujeito está inserido”. 

Quando se trata de avaliar a QV de indivíduos afetados pelo câncer, é imprescindível 
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considerar que, para cada um dos pacientes, o diagnóstico representou um “divisor 

de águas”, independentemente do caráter de sua resposta emocional e 

comportamental à situação. O diagnóstico do CA/CP e seu tratamento trazem 

consigo consequências transitórias ou permanentes que geralmente assolam não 

somente a percepção que um indivíduo tem sobre seu bem-estar físico, psicológico e 

social, mas também podem causar efeitos desabilitantes em diversas funções físicas 

básicas de sua vida (mastigar, deglutir, falar e respirar). A mensuração da QVRS é 

um importante indicador em pacientes portadores de CA/CP pois possibilita uma 

medida de sua experiência com a doença e é um preditor de sobrevivência à doença 

(Rogers, 2010). Sendo assim, a avaliação da QVRS destes pacientes deve ter não 

somente o objetivo de quantificar em que grau a doença impacta todas as áreas de 

suas vidas ao longo do tempo, mas efetiva e primordialmente reverter em benefícios 

para estes, ou seja, possibilitar a estruturação e adoção de medidas que promovam a 

restauração de seu bem-estar físico, funcional, social e espiritual. 

Neste estudo, optou-se pela utilização do UW-QOL para mensurar a QV dos 

pacientes recrutados por se tratar de uma ferramenta clínica específica para pacientes 

com CA/CP, amplamente utilizada e validada para a língua portuguesa. Em 2007, 

Rogers et al. realizaram uma revisão da literatura científica sobre os estudos 

publicados entre 2000 e 2005 sobre a QVRS de pacientes com CA/CP. Foram 

identificados 165 estudos, dos quais 97 eram longitudinais, 50 reportavam os 

resultados funcionais e 38 usavam o questionário UW-QOL. Entre os 128 artigos 

brasileiros publicados em português no período entre 1998 e 2008, identificados por 

Bertan e Castro (2009), sobre os aspectos psicológicos relacionados à QV de 

pacientes adultos com diversos tipos de câncer e em qualquer fase do tratamento, 

apenas 40 avaliavam o conceito de QV de forma multidimensional, dos quais 23,0% 
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referiam-se a pacientes com CA/CP. 

Outrossim, 77,0% destes estudos foram publicados na região sudeste, 7,0% 

na região Sul e muito poucos nas demais regiões. Testoni et al. (2013) realizaram 

uma revisão integrativa sobre o mesmo tema dos estudos publicados nas bases de 

dados entre 1992 a 2012, encontrando 25 artigos, sendo que apenas 8,0% destes 

tinham como país de origem o Brasil. Diante destes números, a realização deste 

estudo parece vir a contribuir para suprir, em parte, a carência de pesquisas sobre a 

QVRS de pacientes brasileiros com CA/CP, em qualquer época do tratamento. 

A aplicação do UW-QOL nas casuísticas avaliadas neste estudo, nos três 

momentos, teve por objetivo caracterizar a QV dos pacientes e será objeto de futuros 

cruzamentos estatísticos com os resultados sócio-demográficos e clínicos dos 

pacientes e com os resultados dos outros instrumentos aplicados, possibilitando um 

melhor entendimento e ampliando a discussão teórica e comparada com os resultados 

disponíveis na literatura sobre o tema. 

Em todas as épocas avaliadas neste estudo, os pacientes apresentaram uma 

média do escore global do UW-QOL pontuadas entre entre 75 e 90, sendo que a pior 

média deste escore ocorreu aos 6 meses (média 75,3, dp =15,8, pontuações entre 30,6 

a 100), indicando uma queda na QV global em relação ao momento pré-tratamento 

(média = 81,4, dp =14, pontuações entre 33,9 a 100). Já aos 12 meses, a média deste 

escore global sofreu uma elevação (média = 82,2, dp =13,2, pontuações entre 47,3 a 

100) superando discretamente os escores apresentados à época do diagnóstico. Estes 

resultados concordam com as pesquisas sobre o tema, que reportam um declínio 

característico nos resultados de QV como resposta ao tratamento do CA/CP, mais 

pronunciadamente nos primeiros meses, seguido por uma melhora geral ao longo do 
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primeiro ano (Hammerlid et al., 1998; Graeff et al., 2000; Bjordal et al., 2001; Lin et 

al., 2003). 

Analisando-se individualmente os domínios do UW-QOL, os domínios dor, 

ansiedade e humor tiveram seus escores médios mais baixos no momento pré-

tratamento, respectivamente 66,1, 61,6 e 76,4, com um aumento gradativo destas 

médias ao longo do estudo. A melhora nos escores médios do domínio humor, apesar 

da deterioração das funções físicas ao longo do tempo, estão de acordo com os 

achados encontrados por Graeff et al. (2000) e podem ser interpretados como uma 

adaptação dos pacientes à situação e/ou ao fato de já ter decorrido algum tempo 

desde o diagnóstico, quando estes sentem suas vidas ameaçadas e iniciam uma 

jornada rumo ao desconhecido. Horney et al. (2011) hipotetizaram que pacientes com 

CA/CP que se mostravam ansiosos e/ou deprimidos no período do diagnóstico 

reportavam pior QV. Os autores avaliaram 103 pacientes (71,0% homens, média de 

idade 63 anos) por meio da aplicação do instrumento de avaliação de QV SF-12v2 

(Ware et al., 2002) e da escala HADS. As correlações estatísticas indicaram que 

cinco domínios de QV - saúde geral, função emocional, vitalidade, função social e 

dor – estavam significativamente relacionados com a ansiedade. Os autores 

concluíram que durante o período que antecede o tratamento a maioria dos pacientes 

lidava bem com o diagnóstico, apresentava baixos níveis de ansiedade e tinha uma 

QV moderadamente boa, o que concorda com os resultados deste estudo. 

Daher (2013) estudaram 99 pacientes (83,8% homens), com idades entre  

20,6 a 83,9 anos, diagnosticados com CEC de CA/CP (boca, orofaringe, hipofaringe 

e laringe), não submetidos previamente a tratamento oncológico. Quarenta e oito 

pacientes (48,5%) tinham tumores com estadiamentos T1-T2 e 51 pacientes (51,5%) 

tinham tumores avançados (T3-T4). À primeira avaliação, 17,2% dos pacientes 
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apresentaram queixa de dor local. Os questionários UW-QOL, Índice de 

Desvantagem Vocal - IDV (Rosen et al., 2009; Behlau 2011) e o Questionário de 

qualidade de vida em disfagia - SWAL-QOL (Mchorney et al., 2000; Portas, 2009) 

foram aplicados antes do inicio do tratamento oncológico, entre o término imediato 

do tratamento até 3 meses após, entre o 40 e o 60, entre o 70 e o 120 e após 12 meses 

de término do tratamento. Os resultados desta pesquisa indicaram que para os 

domínios dor e ansiedade os escores mais baixos apresentaram-se no momento pré-

tratamento, seguido por melhora progressiva das médias ao longo do tempo, 

concordando com os resultados aqui encontrados. Além disso, ambas as casuísticas 

são similares quanto à prevalência dos sítios primários do TU (cavidade oral e 

orofaringe) e prevalência de tumores avançados, o que pode justificar a presença da 

dor mais intensa nestes pacientes (Isaac et al., 2012) e o consequente impacto na QV. 

Considerando-se os resultados individuais dos domínios atividade, recreação, 

aparência, deglutição, mastigação, fala, paladar e saliva, os menores escores médios 

apresentaram-se aos 6 meses após o início do tratamento, sendo que o domínio 

mastigação apresentou a média mais baixa entre todos os domínios citados (média 

58,1, dp = 39,3, pontuado entre 0 e 100), seguido pelos domínios paladar (média = 

59,1, dp = 38,7, pontuado entre 0 e 100) e saliva (média = 70,0, dp = 31,3, pontuado 

entre 0 e 100). Estes escores refletem o fato de que, aos 6 meses após o diagnóstico, 

a maioria dos pacientes ainda enfrenta o tratamento do câncer (muitas vezes a 

adjuvância) propriamente dito ou vivencia suas sequelas agudas, tais como 

cicatrização das feridas operatórias em caso de cirurgias extensas, xerostomia, 

mucosite, disgeusia, disfagia, rouquidão, trismo, fadiga, perda de peso, entre outras, 

as quais impactam especialmente suas funções físicas e sociais. Ainda, nesta época, 

60/80 pacientes analisados tinham sido submetidos ao tratamento radioterápico e/ou 
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quimioterápico como forma de tratamento inicial ou adjuvante, o que também 

justifica os escores médios encontrados.  

Cardoso et al. (2005) fizeram o acompanhamento odontológico de 12 

pacientes com CA/CP submetidos a cirurgia e radioterapia ou radioterapia exclusiva 

antes, durante e até 180 dias após o tratamento e descreveram uma proporção 83,0% 

de ausência de alterações do paladar aos 180 dias. O escore médio para o domínio 

paladar encontrado na casuística avaliada aos 6 meses indicou que as alterações de 

paladar ainda se faziam sentir mais intensamente nesta época, impactando a QV dos 

pacientes avaliados. Talvez sua ocorrência neste estudo possa estar associada a 

presença da xerostomia (Segreto; Segreto, 2000). 

Os escores médios dos domínios saliva, aparência e fala em no presente 

estudo evoluíram com melhora muito discreta (platô) aos 12 meses, em relação aos 6 

meses. A xerostomia induzida pela radioterapia é uma das mais comuns complicações 

para os pacientes com CA/CP e pode reduzir sua QV (Cheng et al., 2011; Chen et al., 

2015). Por ser uma sequela aguda e tardia do tratamento radioterápico, é comum que 

estes experimentem uma sensação subjetiva permanente de boca seca, comprometendo 

seu bem-estar geral, dificultando a mastigação e a deglutição e comprometendo as 

habilidades de fala (Kaae et al., 2016), o que é coerente com o comportamento dos 

escores dos domínios saliva e fala aqui descritos quando se analisam as variáveis 

clínicas e de tratamento dos pacientes aos 6 e 12 meses. Ainda, deve-se considerar 

também que aos 6 e 12 meses, respectivamente, 13,8% (n=11) e 17,7% (n=11) dos 

pacientes que constituíam as amostras tinham recebido tratamento para tumores 

laríngeos e eventualmente experimentavam fibrose laríngea e/ou alterações anatômicas 
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da fonte glótica resultantes do tratamento, as quais afetam diretamente a deglutição e a 

fala. 

A aparência após o tratamento oncológico também pode impactar 

negativamente a QV dos pacientes, especialmente para os que são submetidos a 

ressecções cirúrgicas que causem desfiguração facial (Djan; Penington, 2013) e 

decorrente reconstrução (Chigurupati et al., 2013). Na amostra avaliada aos 6 meses 

e 12 meses, respectivamente 60,0% (n=48/80) e 62,9% (n=39/62) dos pacientes tinha 

sido submetida à cirurgia, dos quais 73,0% (n=35/48) e 30,8% (n=12/39) havia 

realizado a reconstrução. Aliado a estes fatos, os pacientes portadores de CA/CP, 

especialmente quando submetidos à radioterapia, necessitam realizar exodontias no 

momento pré-tratamento, suspender temporariamente o uso de próteses dentárias 

parciais e totais durante e após o tratamento (Cardoso et al., 2005), o que pode 

comprometer o bem-estar do paciente em relação à sua aparência, as funções de 

mastigação, deglutição e fala, limitando não somente o aspecto funcional destes 

últimos domínios, mas impactando, também, o caráter social e recreativo da 

alimentação e da comunicação. Segundo Vartanian et al. (2004), o tratamento é a 

variável que causa maior interferência na QV de vida de pacientes com tumores em 

cavidade oral e orofaringe, atribuindo também ao tratamento combinado de cirurgia e 

radioterapia uma associação com piores escores nos domínios aparência, recreação, 

mastigação, deglutição e fala. Esta análise vai de encontro ao resultado deste estudo, 

quando se observam as prevalências dos sítios tumorais e de tratamento das 

casuísticas aqui analisadas.  

Specht (2002) e Rogers et al. (2002) consideram, respectivamente, que a 

função da cabeça e pescoço e a aparência são fatores críticos na auto-imagem e QV 

dos pacientes com tumores nestes sítios e que as funções orais estão associadas aos 
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resultados de QVRS. Em 2009, Angelo et al. utilizaram-se do UW-QOL para avaliar 

a QV de 41 pacientes com CEC de CA/CP (média de idade 63,5 anos, 73,2% do sexo 

masculino, 53,7% com tumores avançados, sítio tumoral “anterior” n=18 e 

“posterior” n=23), dos quais 80,5% (n=33) já haviam concluído o tratamento 

oncológico. Porém, o tempo decorrido após o término do tratamento não está 

descrito pelos autores, o que limita a verificação de similaridade com os resultados, 

aqui, apresentados. Entretanto, a pesquisa indicou que o domínio mastigação tinha 

sido o mais afetado na amostra, seguido de dor, deglutição, saliva e ansiedade, 

quando relacionados às características dos pacientes e que, apesar das deficiências 

em domínios específicos, a maioria dos pacientes apresentava uma QV entre boa e 

muito boa, o que mostra similaridade com os resultados aqui encontrados. 

Os domínios atividade e recreação apresentaram médias menores aos 6 meses 

do que as encontradas antes do tratamento, evoluindo com acentuada melhora aos 12 

meses em relação aos 6 meses. Os escores médios apresentados pelos pacientes deste 

estudo no momento pré tratamento e aos 12 meses diferem dos resultados reportados 

por Biazevic et al. (2010), que avaliaram por meio do UW-QOL a QV de 25 

pacientes com tumores de cavidade oral e orofaringe tratados cirurgicamente, nos 

momentos pré-operatório e um ano após o tratamento e encontraram uma piora 

acentuada nestes domínios com o decorrer do tempo, o que é curioso, pois a maioria 

dos pacientes avaliados possuía tumores com estadiamentos T1-T2 (n= 18/25). 

Os altos resultados dos escores médios para o domínio ombros indicaram 

uma boa QV aos 6 e 12 meses, apesar da frequência de pacientes que tinham 

realizado o esvaziamento cervical nestas épocas (respectivamente 75,0% e 74,4%). 

List e Bilir (2004) afirmam que o esvaziamento cervical tem potencial suficiente para 

afetar gravemente a função e a qualidade de vida dos pacientes. Os aspectos que 
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podem eventualmente explicar os escores para este domínio são as possíveis 

variações nos esvaziamentos realizados nestes pacientes (unilateral, bilateral, 

preservação ou denervação do nervo acessório, níveis de esvaziamento) ou a até 

mesmo uma menor importância atribuída pelos pacientes para essa função, frente às 

outras possíveis sequelas funcionais do tratamento oncológico. 

Independentemente da metodologia adotada, a análise da QV dos pacientes 

com CA/CP, em qualquer fase do tratamento deve levar em conta as relações de 

causa e efeito entre os domínios avaliados e a QVRS global do paciente (Osoba, 

2007) e ser aplicadas com os objetivos de entender o real impacto do CA/CP na vida 

dos indivduos por ele afetados, auxiliando a escolha terapêutica e direcionando 

programas de reabilitação e suporte psicossocial (Vartanian et al., 2007).  

 

7.2.4 Prevalência dos Sintomas 

O CA/CP e seu tratamento podem causar morbidades sintomáticas 

substanciais de ordem local ou sistêmica (Hanna et al., 2015), agudas, sub-agudas ou 

crônicas (Chera et al., 2014), a depender da modalidade terapêutica adotada. Apesar 

dos avanços na cirurgia, radioterapia e quimioterapia terem melhorado o controle 

loco-regional da doença, a sobrevida e a QV dos pacientes (Cognetti et al., 2008) e, 

ainda que a radioterapia e a quimioterapia tenham diminuído as sequelas debilitantes 

e desfiguradoras das cirurgias, a toxicidade delas decorrentes são geralmente difíceis 

de controlar (Mason et al., 2016). Porém, o controle desta sintomatologia é 

prioritário para os pacientes (List et al., 2000) e deve ser iniciado na fase diagnóstica, 

mantido no período do tratamento e estender-se durante a chamada “fase de 

sobrevivência” (Levy et al., 2009). Gunn et al. (2013) ressaltam que estes sintomas 

podem ter como origem a própria existência do TU e reafirmam a importância de 
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uma avaliação e gerenciamento adequado destes sintomas já no período pré-

tratamento, considerando que a não identificação ou a falta de controle de alguns 

sintomas potencialmente tratáveis podem levar a um atraso no início da terapia 

curativa, à exacerbação dos sintomas já esperados durante o curso da terapia 

antineoplásica a uma tolerância mais pobre do paciente à radiação ou 

quimioradiação, à escolha de um tratamento menos agressivo, que eventualmente 

seria o mais indicado para o paciente ou à interrupções inesperadas do tratamento 

que afetam negativamente o controle do TU (Bese et al., 2007). Todos os aspectos 

citados podem comprometer a capacidade funcional dos pacientes, diminuir sua QV 

e sua sobrevida e comprometer o prognóstico do tratamento (Dodd, 2001; Graff, 

2007; Teunissen et al., 2006; Palmer; Fisch, 2005). 

Neste estudo, à época do diagnóstico, os principais sintomas referidos pelos 

pacientes, em diferentes intensidades foram dor (62,5%, n=65), 

preocupações/aborrecimentos (57,7%, n= 60), problemas de sono (49,0%, n=51), 

dificuldade para engolir/mastigar (46,1%, n=48), cansaço-fadiga (43,3%, n=45), 

catarro na boca ou garganta, problemas com a voz/para falar e tristeza (todos 40,4%, 

n= 42). Um dos sintomas mais assinalados, a dor, pode ser causada pelo tumor 

primário ou suas metástases (Foley; Abernathy, 1998) ou ser o produto da 

interpretação do aspecto físico-químico do estímulo nocivo e da interação deste com  

características individuais como o humor, o significado simbólico atribuído ao 

fenômeno sensitivo e os aspectos culturais e afetivos dos indivíduos (Teixeira, 1988). 

A existência da dor causa prejuízos a atividade física, ao sono e ao apetite, podendo 

debilitar ainda mais o paciente, e é geralmente correlacionada na literatura à 

depressão, fadiga e a outros sintomas geralmente presentes nos pacientes oncológicos 

(Morete; Minson, 2010). 
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A indicação de sintomas relacionados aos problemas engolir, mastigar, 

voz/falar estão de acordo com o esperado, levando-se em conta os sítios tumorais e 

estadiamentos prevalentes na casuística, assim como os problemas com 

catarro/secreção, especialmente para os pacientes com tumores em nasofaringe e 

fossas nasais/seios maxilares. Os problemas com o sono e cansaço/fadiga referidos 

nesta fase, e cuja etiologia é multifatorial (bioquímica, fisiopatológica, psicológica e 

comportamental são reportados na literatura como um dos principais sintomas dos 

pacientes com câncer, particularmente antes do diagnóstico, durante o tratamento e 

na doença avançada e sua experiência pode impactar severamente a QV (Glaus, 

1993). Os resultados deste estudo estão de acordo com o esperado, uma vez que 

cerca de 30,0% a 75,0% dos pacientes recém-diagnosticados com câncer apresentam 

distúrbios relacionados ao sono (Ancoli-Israel et al., 2001) e cerca de 50% a 90% dos 

pacientes com câncer experimentam fadiga de forma geral (Curt et al., 2000; Mock et 

al., 2007). 

Em 2013, Gunn et al. utilizaram-se do MDASI para descrever 

comparativamente o padrão de sintomas experimentados por 270 pacientes 

diagnosticados com CA/CP (75,6% homens, média de idade 58,5 anos ± 11,9), 

divididos em diferentes subgrupos: 124/280 pacientes sem nenhum tratamento 

prévio, 67/280 pacientes tratados com quimioterapia exclusiva prévia e 79/280 

indivíduos previamente tratados com cirurgia exclusiva ou quimioterapia + cirurgia. 

O subgrupo de 124 pacientes era constituído por indivíduos com tumores prevalentes 

em orofaringe (58,1%, n=72), laringe (15,3%, n=19) e hipofaringe (5,6%, n=7), 

seguidos por nasofaringe (n=5), cavidade oral (n=4), cavidade nasal/seios paranasais 

(n=4), glândulas salivares maiores (n=1) e tireóide (n=1). Quanto ao estadiamento, 

54,8% (n=62) destes pacientes tinham tumores T1-T2 e 30,6% (n=38) tinham 
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tumores T3-T4. Os resultados indicaram que estes pacientes, ainda não tratados, 

apontaram em maior proporção queixas em relação aos sintomas dor (16,9%), sono 

(16,1%), fadiga (14,5%), preocupações (13,8%), engolir/mastigar (12,1%) e 

sonolência (9,7%) em intensidades moderadas a severas (intensidade ≥ 5). Os 

sintomas dor (11,3%), engolir/mastigar (9,7%), sono (8,9%), sonolência (5,6%), 

preocupações e catarro (ambos 4,9%) foram os mais referidos como severos 

(intensidade ≥ 7) pelos pacientes. Estes resultados estão alinhados aos achados sobre 

os tipos de sintomas predominates no momento pré-tratamento neste estudo.  

Hanna et al. (2015) comentam que os sintomas referidos pelos pacientes que 

ainda estão por receber o tratamento são provavelmente decorrentes do processo da 

doença em si e que estes não devem ser confundidos com os efeitos tóxicos do 

tratamento. Com o intuito de enfatizar a importância crítica da identificação destes 

sintomas antes do início do tratamento, os autores conduziram um estudo a fim de 

explorar, dentre outros aspectos, a sintomatologia em vários sub-grupos de pacientes 

com CA/CP, nunca antes tratado, de acordo com o sítio primário do tumor. Para 

tanto, os sítios tumorais foram agrupados em “mucosa” (lábios, cavidade oral, 

faringe e laringe) e “não mucosa” (glândulas salivares, olhos, pele/subcutâneos, 

tireóide/endócrinos, sítio primário desconhecido e base de crânio). O inventário de 

sintomas MDASI foi aplicado em 748 pacientes (média de idade 59 anos, 68,0% do 

sexo masculino) dos quais 58,0% (n=434) tinham tumores de mucosa (lábios e 

cavidade oral n=122, faringe/laringe n= 312). O estadiamento dos tumores para cada 

sub-grupo, especificamente, não está descrito pelos autores. A análise parcial do 

gráfico disponível no referido estudo e sua curta descrição nos resultados possibilitou 

a identificação da preponderância dos sintomas considerados como moderados a 

severos pelo sub-grupo de pacientes com tumores em mucosa: sono (39,0%), dor 
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(34,0%), cansaço, preocupações, tristeza, sonolência, perda do apetite (19,0%), boca 

seca (20,0%), falta de ar (16,0%), dificuldades para lembrar e formigamento 

(12,0%). De forma geral, os autores concluíram que mais de um terço do total de 

pacientes com TU de CP avaliados apresentaram sintomas moderados a severos antes 

do início do tratamento (particularmente dor, cansaço, preocupações e sono) e 

sublinharam a importância de sua identificação e avaliação rotineira, diante da piora 

esperada para os mesmos após o início do mesmo. Neste estudo, encontramos 

também a prevalência dos sintomas dor, sono, preocupações, cansaço e tristeza, 

assim como no estudo de Hanna et al. (2015). Contrariamente, não foi encontrada 

neste momento a prevalência de perda do apetite, boca seca, falta de ar, dificuldades 

para lembrar e formigamento. Talvez esta diferença possa ser explicada pela grande 

diferença entre o número de pacientes avaliados em ambas as casuísticas e pela 

ausência de informações específicas no estudo de Hanna et al. (2015) sobre as 

características clínicas e demográficas dos sub-grupos avaliados. 

Aos 6 meses após o diagnóstico observou-se neste estudo a exacerbação dos 

sintomas dificuldade para engolir/mastigar (65,0%, n= 52), boca seca (63,7%, n= 

51), catarro na boca ou garganta (57,5%, n=46), dificuldade para sentir o gosto da 

comida (56,2%, n= 45), preocupações (aborrecimentos) (50,0%, n=40), problemas 

com a voz/para falar (48,7%, n=39), cansaço (fadiga) (46,2%, n=37) e problemas 

com dentes/gengivas (40,0%, n= 32). Considerando-se as características clínicas e de 

tratamento da casuística avaliada aos 6 meses, estes resultados estão alinhados com a 

literatura disponível sobre os efeitos agudos e tardios do tratamento oncológico, que 

afetam especialmente os aspectos funcionais da mastigação, deglutição e 

comunicação (Hammerlid et al., 1998, de Graeff et al., 1999; List et al., 1999, Happ 

et al., 2003; Boscollo-Rizzo et al., 2008, Lazarus 2009; Feng et al., 2010, van der 
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Laan et al., 2015).  

Dentre os 80 pacientes avaliados aos 6 meses após o diagnóstico, um total de 

75,0% (n= 60) tinha sido submetido à radioterapia em diferentes regimes e 90,0% 

destes (n=54) tinha recebido doses ≥ a 60 Gy. Alguns dos pacientes avaliados nesta 

época tinham recém finalizado a radioterapia adjuvante, o que pode também 

justificar a presença dos sintomas descritos. A radioterapia provoca alterações nos 

tecidos moles e duros da boca e áreas adjacentes, associadas à dose aplicada e ao tipo 

de radiação e seus principais efeitos deletérios (agudos e tardios) relacionados são a 

dermatite, mucosite, odinofagia, xerostomia, perda do paladar, disfagia, infecções 

secundárias (ex: candidíase), trismo, cáries, osteorradionecrose, fibrose dos tecidos 

moles e/ou estenose da hipofaringe, afetando os mecanismos da deglutição (Cardoso 

et al., 2005; Perkins et al., 2007). Segundo Cardoso et al. (2005), a xerostomia é uma 

das sequelas que mais incomoda os pacientes na fase tardia de acompanhamento. De 

acordo com Rolim et al. (2011), o fluxo salivar em pacientes irradiados na cabeça e 

pescoço pode diminuir em até 90,0% e nos casos mais acentuados a mucosa oral fica 

sem qualquer umidificação, prejudicando a fala, causando disfagia, alterando a 

gustação, podendo incorrer em alteração nutricional e perda de peso. Ainda, a perda 

da função salivar pode causar maior frequência de intolerância a produtos de higiene 

bucal, alterações do pH, aumento da sensibilidade dentária e impossibilitar o uso de 

próteses dentárias, entre outras coisas (Rankin et al., 2008). Novamente, 

considerando-se as variáveis clínicas e de tratamento dos pacientes, a indicação de 

problemas relativos aos dentes/gengivas pelos pacientes ocorreu provavelmente em 

função da presença de sequelas decorrentes de tratamentos cirúrgicos mais extensos, 

com remoção de mais estruturas da cavidade oral devido ao TU (especialmente 

quando há envolvimento do palato e/ou mandíbula) e/ou em função da remoção de 
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elementos dentários antes do tratamento radioterápico e das sequelas decorrentes da 

radioterapia, já acima descritas. 

O problema com a voz/para falar indicado nesta época também pode ser 

explicado pela presença de pacientes com tumores de laringe (13,8%, n=11) e de 

hipofaringe (1,2%, n=1) na casuística avaliada, que podem ter sido abordados 

cirurgicamente e/ou ter sido irradiados. Pacientes com tumores nestes sítios, tratados 

com cirurgia e/ou radioterapia, podem ter alterações vocais (e também de deglutição) 

dependendo da extensão da ressecção cirúrgica e podem experimentar alterações 

temporárias ou permanentes na voz, na ressonância, imprecisão articulatória, 

coordenação oral comprometida e redução da inteligibilidade de fala associada ao 

edema e irritação da mucosa que caracterizam a mucosite (Perkins et al., 2007).  

A referência à presença da fadiga pelos pacientes aqui avaliados também está 

de acordo com Campos et al. (2011), que efetuaram uma revisão sobre os inúmeros 

aspectos que envolviam a fadiga relacionada ao câncer, citando 98 estudos 

relacionados ao tema (patogênese, incidência, abordagem e tratamento). Nesta ampla 

revisão, a fadiga é tida como um sintoma que estará presente para estes pacientes não 

só pelo câncer, mas também pelo tratamento, que pode gerá-la ou agravar uma fadiga 

já manifestada antes, podendo persistir por meses a anos após o tratamento. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, os sintomas predominantes, reportados em 

diferentes intensidades, foram boca seca (66,1%, n=41), engolir/mastigar (53,2%, 

n=33), preocupações/aborrecimentos (50,0%, n= 31), catarro na boca ou garganta 

(50,0%, n=31), problemas com a voz/para falar (43,5%, n= 27), dificuldade para 

sentir o gosto da comida (40,3%, n=25) e cansaço (32,3%, n= 20). Observou-se, 

portanto, que os dois primeiros sintomas mais referidos aos 12 meses são os mesmos 

que os indicados aos 6 meses, porém com um aumento na proporção dos pacientes 
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que se queixaram de secura na boca e diminuição na proporção de queixas quanto 

aos problemas para mastigar/ engolir. Provavelmente, a mastigação e a deglutição já 

se encontravam melhor adaptadas nesta fase em virtude da diminuição dos efeitos 

agudos do tratamento, bem como em decorrência de provável reabilitação 

fonoaudiológica e odontológica realizadas. A diminuição apenas discreta na 

proporção de queixas em relação à voz/ para falar, comparando-se à avaliação 

anterior, pode estar relacionada ao aumento na proporção de casos de pacientes com 

tumores laríngeos nesta época, os quais estariam vivenciando as sequelas 

permanentes da cirurgia neste sítio e/ou os efeitos da fibrose nos tecidos da laringe 

e/ou no arcabouço laríngeo decorrente da radioterapia, o que causa alterações na 

produção da voz. 

A diminuição na proporção de pacientes com queixas relativas à dificuldade 

para sentir o gosto da comida deveu-se, possivelmente, ao padrão de recuperação 

gradual da acuidade do paladar entre um a cinco anos após a radioterapia, que, 

entretanto, dependerá da dose de radiação recebida e da sensação subjetiva de 

paladar (Tomita; Osaki, 1990). Aos 12 meses houve também discreta diminuição na 

proporção de pacientes com problemas com catarro na boca ou garganta, porém a 

metade dos pacientes mantinham esta queixa, provavelmente pelas alterações 

ocorridas na textura da saliva, mais pegajosa e espessa e/ou aumento na produção de 

secreção e eventuais dificuldades de expectoração. É interessante notar que a queixa 

relacionada ao sintoma preocupações/aborrecimentos foi a terceira mais referida aos 

12 meses, em proporção igual à encontrada aos 6 meses, indicando que já neste 

segundo momento os pacientes manifestam os efeitos de um confronto com as 

incertezas de seu futuro, tanto nos aspectos relacionados aos resultados de seu 

tratamento, como em relação aos aspectos que envolvem a possibilidade ou não da 
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retomada de suas vidas e da volta à normalidade. 

Os sintomas encontrados nas casuísticas aqui avaliadas, apesar de descritos, 

necessitam ser melhor explorados e correlacionados às variáveis clínicas e de 

tratamento específicas, possibilitando uma melhor compreensão dos resultados 

obtidos e ampliando os parâmetros para uma análise comparada com a literatura 

científica disponível.  

 

7.2.5 Necessidades, Preferências e Atitudes dos Pacientes Frente às Informações  

O diagnóstico do câncer, segundo Sawyer (2000), provoca uma resposta 

alarmante nos pacientes, mais do que qualquer outra doença. Os pacientes recém-

diagnosticados com esta doença, além de se confrontar com uma ameaça às suas 

vidas, iniciam uma jornada que provoca uma desorganização em sua rotina diária, 

sendo compelidos a considerar opções de tratamento que possivelmente irão afetar 

seu bem-estar físico e emocional (Mills; Sullivan, 1999). Diante das possíveis 

sequelas desfigurantes e dos possíveis prejuízos funcionais decorrentes do 

tratamento, considera-se que os pacientes diagnosticados com CA/CP têm 

necessidades especiais, mais do que as dos pacientes diagnosticados com outros tipos 

de câncer, em termos de provimento de informações apropriadas e específicas 

(Semple, 2001 e 2002). Todavia, as preferências e necessidades dos pacientes  frente 

ao tipo e quantidade de informações sobre a doença, assim como o momento em que 

a mesma lhes é fornecida podem variar, de acordo com a doença, as características 

sócio-demográficas, clínicas e culturais do paciente, bem como em função do estilo 

de enfrentamento que o mesmo tem frente à sua doença (Mossman et al., 1999; 

Gimenes, 2008).  

Em 2011, ter Hoeven et al. investigaram145 pacientes com diferentes tipos de 
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câncer para averiguar as possíveis razões pelas quais os pacientes preferiam 

informações completas ou limitadas sobre sua doença, por meio da aplicação do 

questionário Considerations Concerning Cancer Information-CCCI, por eles 

desenvolvido. As dimensões supostas pelos autores como determinantes para o 

desejo de informações completas foram senso de controle, expectativas dos outros, 

prevenção da ansiedade e autonomia, e para o desejo de informações limitadas os 

comportamentos de evitação, otimismo, dificuldade de compreensão das informações 

e não querer incomodar o médico ou atrasar a consulta de outros pacientes. Em geral, 

os pacientes endossaram mais razões para querer as informações completas, sendo 

que a mais mencionada foi senso de controle (“...quero saber o que esperar do meu 

tratamento”). O principal motivo pelo desejo de informações limitadas foi o 

otimismo (...”não preciso saber de tudo pois tenho fé no futuro”). Para os autores, o 

conhecimento destas razões é importante pois possibilita a provisão de informações 

personalizadas, de acordo com a preferência dos pacientes.  

No que diz respeito às informações gerais sobre a doença, a grande maioria 

dos pacientes aqui avaliados considerou necessário receber toda a informação 

possível sobre a doença, boa ou má, em todos os momentos ao longo do estudo. 

Houve também um aumento na proporção dos pacientes com este comportamento 

aos 6 meses após o diagnóstico, em relação à avaliação inicial, seguido por um 

aumento mais discreto aos 12 meses. Estes resultados sobre o desejo do paciente de 

receber informações gerais positivas ou negativas aqui encontrados estão alinhados 

aos achados dos estudos de Blanchard et al. (1988), Pimentel et al. (1999), Jenkins et 

al. (2001) e Cox et al. (2006). É interessante notar que, apesar da existência de 

porcentagens consideráveis de pacientes em todas as épocas deste estudo com baixo 

grau de escolaridade, (analfabetos + 1o grau incompleto/completo), respectivamente 
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49,1%, 46,4% e 40,3%, o desejo pelas informações gerais prevaleceu. Isto gera a 

necessidade de atenção por parte dos clínicos que proveem as informações aos 

pacientes com níveis socioeconômicos mais baixos, no sentido fornecê-las de forma 

que as mesmas possam ser entendidas e fazer sentido para o paciente, além de checar 

e garantir que estas sejam assimiladas por eles (Davis, 2002; Semple et al., 2002). Já 

a proporção de pacientes que não queria saber detalhes e delegava ao médico as 

decisões na época do diagnóstico (12,5%) diminuiu aos 6meses (8,8%) e aumentou 

discretamente aos 12 meses (9,7%). Algumas das hipóteses que podem explicar esta 

postura aos 6 meses são a conscientização destes pacientes da inevitabilidade do 

enfrentamento de sua real situação de saúde, mais familiaridade com a doença em si, 

maior necessidade de informações para poder lidar com os efeitos deletérios e/ou 

complicações do tratamento, mudanças nas estratégias de enfrentamento da doença, 

diminuir a ansiedade, necessidade de se sentir capaz de ter algum controle sobre seu 

futuro, entre outras. Alguns pacientes podem não se sentir em condições emocionais 

ou até mesmo físicas para ouvir, absorver, reter e aceitar uma grande quantidade de 

informações importantes e impactantes (especialmente no momento do diagnóstico). 

Assim, a quantidade de informações, o momento e o formato (verbal, escrito, áudio-

visual) mais adequados para o provimento destas, bem como a necessidade de 

reiterar as informações previamente dadas devem ser avaliados pelo clínico, a fim de 

garantir que a informação seja efetivamente benéfica e assimilada pelo paciente.  

Em 2004, Newell et al. entrevistaram 29 pacientes com CA/CP submetidos à 

cirurgia, entre 3 a 6 meses de pós-operatório, com a finalidade de explorar suas 

percepções sobre as informações que haviam recebido no momento do diagnóstico. 

Muitos dos pacientes declararam ter tido dificuldades de absorver as informações 

recebidas devido ao choque do diagnóstico, ao uso problemático de jargões médicos, 
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ambiente ruidoso, à simultaneidade de informações sobre o diagnóstico e tratamento, 

à falta de reforço com informação escrita, presença de outras pessoas na sala (falta de 

privacidade), problemas de audição e escassez de tempo. Muitos pacientes também 

afirmaram não se lembrar exatamente das informações que haviam recebido na 

ocasião. Para Ley (1979), os fatores que contribuem basicamente para o 

esquecimento da informação pelo paciente são o uso de terminologia médica, o modo 

da informação (escrita ou falada) e o baixo nível educacional ou expectativas 

específicas do paciente. Kessels (2003) complementa que a memória para as 

informações médicas é geralmente pobre e imprecisa, especialmente se o paciente for 

idoso ou ansioso e que o estresse causado ao paciente pelo recebimento de 

informações relacionadas à uma ameaça a sua vida pode aumentar ainda mais, 

quando acompanhado por informações sobre o prognóstico e o tratamento.  

Diante deste contexto complexo, o formato da informação, verbal ou escrita, 

parece ser um aspecto de grande importância, uma vez que ambas têm suas 

vantagens e limitações. O material escrito possibilita que os pacientes acessem seu 

conteúdo em diferentes momentos, no seu próprio ritmo, de acordo com suas 

necessidades e preferências nos diferentes momentos da jornada contra o câncer 

(Semple et al., 2002). Entretanto, pode se tornar uma ferramenta de difícil 

entendimento para os pacientes de menor nível de instrução e com menos habilidades 

de leitura, o que é uma questão relevante em se tratando da realidade de muito dos 

pacientes brasileiros acometidos pelo câncer e por outras doenças. Já as informações 

verbais possibilitam uma maior interação entre o paciente e o clínico, mas podem ter 

um efeito diferente do esperado, a depender da maneira como são transmitidas. Este 

aspecto foi identificado neste estudo, diante do comentário feito por um familiar de 

um dos pacientes de nossa casuística: “.... Porque na radioterapia o médico fala que 
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se você não fizer o tratamento de radioterapia você vai ter X % de recidiva. Por que 

não falar que se você fizer o tratamento terá X % de chance de cura? Acho que este 

foi um dos motivos para ele não querer fazer a radio...” (Apêndice 4). Também não 

se pode ignorar o fato de que, atualmente, os pacientes podem ter acesso às 

informações virtuais sobre o câncer e seu tratamento (fidedignas ou não) através da 

internet, em qualquer momento ao longo do curso da doença, o que enfatiza ainda 

mais a importância do domínio das habilidades de comunicação por parte dos 

clínicos responsáveis.  

Em relação à atitude preferencial dos pacientes quanto às informações 

específicas sobre a doença e o tratamento, observou-se que a maioria dos pacientes 

desejava receber estes tipos de informação em todos os momentos, mais notadamente 

no que diz respeito ao diagnóstico (saber se é câncer ou não) e ao nome específico da 

doença, com um aumento das proporções ao longo do tempo. As porcentagens de 

pacientes que desejavam saber sobre sua resposta semanal ao tratamento se 

mantiveram altas e similares no momento pré-tratamento e aos 6 meses, com leve 

declínio aos 12 meses, o que é coerente com o fato de que os dois primeiros 

momentos estudados são críticos quanto às expectativas sobre a efetividade do 

tratamento e avaliações das respostas terapêuticas alcançadas. Inversamente, na 

época da última avaliação 95,2% (n=59/62) dos pacientes se encontrava apenas em 

seguimento ambulatorial e fora de tratamento. Isto também pode justificar a 

diminuição na porcentagem de pacientes que desejava informações sobre as chances 

de cura na última avaliação. Durante a coleta de dados aos 12 meses, diversos 

pacientes participantes do estudo verbalizaram estar curados. Comparando-se os 

resultados do pré-tratamento e os de 12 meses após o diagnóstico, é interessante e 

importante notar que houve um aumento tardio pelo desejo de informações 
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específicas sobre as todas as formas de tratamento disponíveis e mecanismo de 

funcionamento do tratamento. Isto pode sugerir que, mesmo sentindo-se curados, 

muitos dos pacientes poderiam estar convivendo com o medo da recaída e 

necessitavam se sentir seguros e cientes dos tratamentos possíveis e disponíveis 

nessa situação. O aumento no interesse sobre os efeitos colaterais do tratamento aos 

12 meses pode ter sido em decorrência da necessidade de lidar com as sequelas 

tardias/permanentes do tratamento já realizado, ou pode também referir-se à 

necessidade de conhecimento de possíveis sequelas que poderiam advir em caso de 

tratamento de recidiva. 

Jenkins et al. (2001) encontraram resultados similares aos deste estudo ao 

avaliarem as preferências de 2331 pacientes com tumores em diferentes sítios (2.4%, 

n= 57 com CA/CP) frente às informações gerais e específicas sobre o câncer, por 

meio da aplicação do questionário QIP (adaptado). A amostra era constituída por 

pacientes em tratamento curativo (40,0%, n=940), paliativo (36,0%, n= 841), em fase 

de remissão (9,0%, n= 215) e intenção de tratamento incerta (14,0%, n= 335). Os 

resultados foram conclusivos de que a vasta maioria dos pacientes querem grande 

quantidade de informações sobre sua doença e tratamento, independentemente de sua 

situação clínica.  

A maioria dos pacientes aqui avaliados, em todas as épocas, também preferiu 

que as informações sobre a doença tivessem sido fornecidas inicialmente pelo 

médico especialista do hospital. O aumento desta proporção pacientes aos 6 meses 

pode ser entendida como o resultado da criação de vínculos de confiança entre o 

paciente e seu médico responsável e/ou confiança em sua expertise como principal 

fonte para o provimento de informações. Para Anelli (2002), a tarefa de informar ao 

paciente sobre seu diagnóstico é uma tarefa que cabe ao médico, não devendo ser 
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delegada aos familiares ou outros profissionais que não acompanharão o paciente 

durante todo o seu tratamento, possibilitando também a formação do elo primordial 

de confiança na relação médico-paciente. 

Tendo em vista que as preferências dos pacientes quanto às informações 

sobre a doença e tratamento podem ser dinâmicas durante o curso da doença (ter 

Hoeven et al., 2011), é importante que o clínico responsável pelo seu fornecimento 

reavalie constantemente as necessidades dos pacientes, a fim de que estas sejam por 

eles entendidas e utilizadas como uma ferramenta para melhor adaptação, 

compreensão e enfrentamento da doença, e não como mais um fardo a ser carregado.  

 

7.2.6 Preocupações dos Pacientes 

Ao longo das últimas décadas, a avaliação da QVRS dos pacientes passou a 

ter um papel proeminente no campo da oncologia, baseada principalmente nos 

importantes pressupostos de que os pacientes e seus médicos estão dispostos a 

discutir uma ampla gama de assuntos relacionados à saúde física e psicossocial, bem 

como percebem a importância de fazê-lo (Detmar et al., 2000). Para Teutsch (2003), 

a comunicação é um importante componente dos cuidados à saúde, devendo haver 

um bom entendimento entre o paciente e seu clínico, o qual deve compreender a 

perspectiva que o paciente tem sobre sua doença. Segundo Golden e Johnston (1970) 

e Chaitchik et al. (1992), muitas vezes esta comunicação pode ser prejudicada pela 

dificuldade do médico em se comunicar bem com seu paciente e/ou pela dificuldade 

do paciente em verbalizar suas necessidades. Brandes et al. (2015), preconizam que 

as barreiras que mais influenciam o paciente a não verbalizar suas preocupações 

durante as consultas são o comportamento do “provedor”, (não convidar 

explicitamente o paciente a verbalizá-las, assumir uma atitude defensiva ou falta de 
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empatia), o ambiente onde a consulta transcorre (falta de tempo durante a consulta, 

presença de residentes ou familiares na sala) e barreiras legítimas do próprio paciente 

(medo ou vergonha de se expressar, medo de deteriorar a relação com o provedor ou 

de incomodá-lo). Ainda, diante dos inúmeros aspectos que podem ser afetados na 

vida do paciente pelo diagnóstico e/ou pelo tratamento do câncer, a identificação 

destas preocupações pode se tornar difícil, fazendo com que alguns dos assuntos que 

preocupam o paciente sejam completamente ignorados ou superficialmente 

abordados (Rogers et al., 2009).  

O Patients Concerns Inventory (PCI) é uma ferramenta clínica desenvolvida 

com o objetivo de possibilitar a identificação das preocupações dos pacientes, 

facilitando sua discussão com o clínico responsável, bem como identificar seu desejo 

por cuidados específicos de suporte e agilizar os encaminhamentos. Porém esta 

ferramenta tem sido utilizada apenas em pacientes em tratamento ou após o seu 

término. Considerando-se a escassez de literatura empírica sobre as preocupações 

dos pacientes recém diagnosticados com CA/CP, optou-se pela aplicação de sua 

versão validada para o Português (Brasil) – Inventário de Preocupações dos Pacientes 

– IPP, realizada na Parte I deste estudo, ao longo do período compreendido entre o 

diagnóstico e 12 meses após o mesmo. De acordo com a literaratura, esta é a primeira 

vez que esta ferramenta é utilizada exclusivamente em uma coorte de pacientes 

recém diagnosticados e ainda não submetidos a tratamento oncológico, seguida por 

avaliação longitudinal.  

O IPP, entretanto, é um instrumento que não mensura a intensidade das 

preocupações e, portanto, é interessante que o mesmo seja eventualmente aplicado 

junto com outro(s) questionário(s) de QVRS validados para pacientes com CA/CP, à 

depender dos objetivos da avaliação.  
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As principais preocupações assinaladas no IPP pelos pacientes à época de seu 

diagnóstico foram mastigar/comer, tratamento do câncer, fala/voz/ser entendido, 

engolir, dor na cabeça e pescoço, medo do câncer voltar, feridas na boca, sonda para 

alimentação, apetite, fadiga/cansaço e perda de peso. Estes resultados demonstram 

que nesta fase houve um maior desejo dos pacientes de discutir com o médico sobre  

preocupações relacionadas aos itens de bem-estar físico e funcional, coerentes com a 

sintomatologia inicial dos tumores com sítio primário em cavidade oral, orofaringe e 

laringe (Cancer.Net 2015), predominantes na casuística, especialmente em caso de 

doença avançada e coerentes com as dificuldades de ordem funcional decorrentes da 

presença do tumor. Lango et al. (2014) avaliaram 159 pacientes recém 

diagnosticados com CA/CP antes do início do tratamento e concluíram que a 

presença de disfagia, dor e a percepção reportada pelos pacientes sobre seu estado de 

saúde nesta época estavam intimamente relacionadas à perda de peso antes do 

tratamento e à doença avançada. Seria interessante avaliar mais cuidadosamente em 

que medida as preocupações de ordem física e funcional foram elicitadas nesse 

momento pelos pacientes apenas em decorrência da real presença dos sintomas da 

doença em si ou se eram preocupações antecipatórias, decorrentes das informações 

recém recebidas sobre o as sequelas do tratamento ao qual seriam submetidos. 

A preocupação com o tratamento do câncer provavelmente reflete as 

incertezas, dúvidas e sentimento de impotência destes pacientes frente à necessidade 

de lidar com situações e intervenções clínicas por eles desconhecidas, cujo 

gerenciamento depende de fatores que fogem totalmente de seu alcance. Já a 

preocupação com o uso de sonda para alimentação pode advir do impacto causado 

pelas intensas dificuldades de se alimentar e consequente perda de peso 

experimentadas na época. O medo do câncer voltar foi indicado por mais da metade 
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dos pacientes avaliados, demonstrando que, mesmo antes de terem iniciado qualquer 

tipo de tratamento, esta já é uma preocupação bastante latente para esta população.  

Preocupações relacionadas ao hábito intestinal, respiração, tosse, mobilidade, 

abertura de boca, náusea, dor em outro lugar, regurgitação, muita salivação, sono 

inchaço, vômitos/mal-estar, arrependimento pelo tratamento, cicatrização de feridas, 

cuidador, dependentes/crianças, estilo de vida (fumo/álcool), recreação, 

relacionamentos, aparência, ansiedade, estratégias para enfrentar a doença e o 

tratamento, depressão, intimidade, humor, auto-estima, sexualidade, aspectos 

espirituais/religiosos e personalidade/temperamento tiveram suas maiores 

porcentagens de indicação à época do diagnóstico. Observa-se, portanto, a existência 

de um grande número de preocupações relativas aos domínios de assistência e bem-

estar social e de bem-estar emocional, psicológico e social mais intensas nesta fase 

do que em qualquer outra época avaliada.  

Pacientes com CA/CP e/ou médicos podem ter dificuldade em iniciar uma 

conversa sobre assuntos não relacionados aos aspectos físicos propriamente ditos, 

fazendo com que as preocupações de ordem pessoal, tais como alterações na 

intimidade, sexualidade, relacionamentos, aparência, ansiedade e depressão, entre 

tantas outras, não sejam abordadas durante as consultas. Apesar da inclusão destes 

temas nos questionários de QV específicos para pacientes com CA/CP, há escassez 

de estudos sobre sua prevalência nesta população e estes dificilmente são 

reconhecidos em ambiente ambulatorial (Flexen et al., 2012; Moore et al., 2014, 

Rogers et al., 2015a). Durante a coleta de dados (aplicação do IPP) aos 6 meses, 

diversos pacientes (primordialmente homens) comentaram com a pesquisadora sobre 

sua diminuição da libido após o tratamento. Apenas uma paciente, jovem, submetida 

à glossectomia total, explicitou claramente suas preocupações relativas às limitações 
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em sua vida sexual decorrentes da cirurgia e dúvidas sobre suas possíveis chances de 

estabelecer uma relação afetiva no futuro. Outra paciente manifestou o desejo de 

perguntar ao médico quando e se poderia voltar a beijar na boca. Embora estes 

comentários não tenham ocorrido durante a fase do diagnóstico, sugere-se que as 

preocupações nestes âmbitos sejam detectadas, abordadas verbalmente pelo clínico 

responsável já na fase que antecede o tratamento, devidamente monitoradas e 

direcionadas ao longo do tempo, evitando a instalação de fatores estressores que 

possam comprometer a QVRS dos pacientes. 

A indicação mais frequente do fonoaudiólogo e do nutricionista no momento 

pré-tratamento provavelmente reflete sua vontade imediata de voltar a se alimentar 

normalmente e recuperar peso, bem como ao entendimento sobre a necessidade que 

teriam de futuro acompanhamento e reabilitação das sequelas de ordem funcional 

que decorreriam de seu tratamento e que acarretariam um impacto imediato em sua 

QV. A literatura científica discorre largamente sobre a frequência e o impacto 

significante das disfunções de mastigação, deglutição e fala na QV, emoções, auto-

estima e função social dos pacientes tratados do CA/CP (Chen et al., 2001; Rinkel et 

al., 2009; Lazarus, 2009; Jacobi et al., 2010; Ghazali et al. 2012). 

Já a indicação do oncologista/radioterapeuta deveu-se provavelmente ao 

número de pacientes encaminhados para o tratamento primário, que incluía a 

radioterapia e a quimioterapia, em diferentes protocolos.  

Aos 6 meses após o diagnóstico, muitas das principais preocupações dos 

pacientes estavam relacionadas ao bem-estar físico e funcional e eram diretamente 

vinculadas às sequelas do tratamento: mastigar/comer, boca seca, saúde 

dental/dentes, paladar (sentir sabor), atividade física, catarro/secreção e engolir. 

Conforme já discutido anteriormente neste estudo, as sequelas agudas do tratamento 
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cirúrgico e/ou radioterápico (disfagia, xerostomia, disgeusia, mucosite) esperadas 

nesta época são coerentes com as preocupações assinaladas pelos pacientes, 

justificando sua porcentagem de ocorrência. Provavelmente, também, estes itens 

foram mais assinalados em virtude da real existência e da intensidade dos sintomas 

vivenciados no período, não estando diretamente vinculados às informações 

previamente recebidas na época do diagnóstico. Conforme lembrado por Ringash 

(2015), quando se consideram as preocupações e necessidades de pacientes com 

CA/CP, deve-se lembrar que houve um aumento na intensidade das terapias padrão 

ao longo das últimas décadas, que ocasionam um aumento de cerca de 500,0% nas 

cargas aguda e tardia de toxicidade (Trotti et al., 2007). 

É importante ressaltar que a preocupação em relação ao tratamento do câncer 

tornou-se menos frequente aos 6 meses, o que pode ser explicado pelo tempo já 

decorrido desde o diagnóstico, possibilitando a vivência e maior entendimento do 

paciente em relação ao seu protocolo de tratamento. Também é necessário notar que 

a preocupação com o medo de acontecimentos desfavoráveis, antes a décima quarta 

mais frequente, tornou-se a sexta preocupação mais indicada. Muito provavelmente, 

isto deve-se ao fato de que nesta fase os pacientes encontram-se em estrita vigilância, 

seguimento e avaliação dos resultados alcançados, estando sujeitos a enfrentar 

diversas intercorrências decorrentes da própria doença e do tratamento, bem como a 

confrontar-se com o insucesso terapêutico. O medo do câncer voltar sofreu discreta 

diminuição em relação à avaliação inicial, todavia tornou-se a quarta maior 

preocupação referida nesta época. Conforme os autores citados por Howren et al. 

(2013), o medo da recorrência não é um simplesmente um estado afetivo transitório 

que se manifesta após a conclusão do tratamento, mas sim um construto que envolve 
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o medo ou a preocupação associada à possibilidade de enfrentar outro diagnóstico de 

câncer (Lee-Jones et al., 1997; Simard et al., 2010). 

As preocupações sobre benefícios financeiros e suporte para a família foram 

mais evidentes nesta fase do estudo do que nos outros momentos avaliados. Isto se 

justifica, uma vez que o tratamento do câncer impacta não somente os aspectos 

funcionais e psicossociais da vida dos pacientes, mas também a vida financeira 

pessoal e familiar. A incapacitação para o trabalho e/ou a perda do emprego 

decorrentes do tratamento provocam uma redução significativa na renda familiar 

(Vartanian et al., 2006b), agravada por outras despesas (Rogers et al., 2012), tais 

como o deslocamento frequente para o hospital (tarifas de transporte, combustível, 

estacionamento) e mudanças na alimentação (dietas por sonda, espessantes, 

suplementos alimentares). Esta questão tem um peso importante no contexto 

brasileiro, já que a grande maioria dos pacientes diagnosticados e tratados do CA/CP 

em nosso país pertencem a um nível socioeconômico mais baixo. Além disso, estes 

pacientes dificilmente dispões de orientação financeira especializada e muitos deles  

referiram dificuldades de ordem burocrática para agilizar a obtenção dos benefícios 

financeiros a que tinham direito. 

Diversas novas preocupações citadas no texto livre aos 6 meses referem-se, a 

dificuldades de cunho sócio-emocional, decorrentes da doença e de seu tratamento: 

perda da identidade pessoal por causa da mudança na voz, desafio da retomada da 

rotina de vida diária, problemas familiares, afastamento dos netos, não poder ajudar a 

família, perda de emprego e dúvidas sobre como gerenciar a vida em viagens no que 

diz respeito à comunicação e alimentação. Também foram referidas preocupações de 

caráter físico, decorrentes do tratamento: problemas de visão, dor e queimação no 

estômago, engasgos assistemáticos, fraqueza nas pernas, falta de concentração e 
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perda de atenção rapidamente. Ainda, foram levantadas preocupações relativas ao 

andamento do tratamento/intercorrências (perspectivas futuras em relação à doença e 

ao tratamento e necessidade de nova internação / cirurgia para retirada de tumor (TU) 

benigno atrás globo ocular esquerdo). 

Neste período o cirurgião foi o profissional mais indicado pelos pacientes 

como fonte de suporte e cuidados específicos. Esta indicação é coerente com as 

principais preocupações assinaladas, uma vez que o cirurgião é o profissional que 

possui a expertise necessária para gerenciar o tratamento, definir condutas 

terapêuticas, realizar prognósticos e detectar recaídas. Isto também pode indicar que 

houve sucesso na formação do elo de confiança entre o paciente e seu clínico 

responsável. Em seguida, foram indicados o dentista e o fonoaudiólogo, o que 

também vai de encontro às necessidades dos pacientes no sentido buscar suporte de 

profissionais habilitados a minimizar os efeitos deletérios transitórios ou 

permanentes do(s) tratamento(s) ainda em andamento ou já realizados e/ou promover 

a reabilitação funcional. Mahmood et al. (2014) aplicaram os questionários PCI e 

UW-QOL em 317 pacientes com tumores predominantemente em cavidade oral e 

faringe em diferentes estadiamentos (média de idade 63 anos, 60,0% do sexo 

masculino), submetidos a diversas modalidades de tratamento, entre 4 e 42 meses 

após o diagnóstico/tratamento primário. Os resultados revelaram que 52,0% dos 

pacientes indicaram problemas significantes de mastigação ou o desejo de discutir 

suas preocupações relacionadas aos dentes/saúde dental. Após uma revisão de 

literatura sobre a reabilitação dental em pacientes com câncer de cavidade oral, Pace-

Balzan e Rogers (2012) concluíram que o estado da saúde oral está fortemente 

associado à QVRS e a dificuldades psicológicas em pacientes com CA/CP. 

Aos 12 meses após o diagnóstico, a preocupação mais reportada foi o medo 
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do câncer voltar, seguida por preocupações com a boca seca, tratamento do câncer 

(manutenção e frequência do seguimento ambulatorial), mastigar/comer, saúde 

dental/dentes, níveis de energia, engolir, fadiga/cansaço (eventualmente também 

relacionado à hipotireoidismo), audição (decorrente da ototoxicidade de agentes 

quimioterápicos e/ou efeitos locais da cirurgia) e catarro/secreção. Alguns destes 

resultados estão alinhados com os achados de Kanatas et al. (2013), que descreveram 

o medo do câncer voltar, saúde dental/dentes, mastigar/comer, engolir, 

cansaço/fadiga, entre as principais preocupações de 447 pacientes com tumores em 

cavidade oral, orofaringe e laringe, em diferentes estadiamentos, entre 12 e 60 meses 

ou mais (média de 50 meses) após o tratamento primário. No referido estudo, estas 

preocupações se apresentaram em proporções menores do que as aqui encontradas, 

mas provavelmente isto se deve à grande diferença de intervalo de tempo após o 

tratamento entre as casuísticas.  

Muitas das principais preocupações dos pacientes aos 12 meses são de caráter 

físico e funcional, decorrentes das sequelas tardias do tratamento, o que vai de 

encontro ao esperado, conforme discutido anteriormente. O mesmo se aplica às 

novas preocupações que surgiram no texto livre – engasgos, dor de ouvido, tonturas, 

dores na coluna, estenose de esôfago, fibrose no pescoço devido à radioterapia, 

interações medicamentosas, osteorradionecrose (mais frequente em pacientes que 

receberam doses superiores a 60 Gy), cirurgia de reconstrução e nova biópsia na 

laringe (que também agrega o domínio emocional).  

Curiosamente, nenhum dos pacientes ao longo de todo este estudo indicou 

(verbalmente ou no IPP) a preocupação com a morte. 
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Em todas as épocas avaliadas, mais de 50,0% dos pacientes indicaram a 

preocupação com o medo da recorrência da doença, em proporções muito próximas. 

Entretanto, esta preocupação atingiu sua maior incidência aos 12 meses após o 

diagnóstico. O medo do câncer voltar é descrito na literatura como uma das sequelas 

psicológicas mais angustiantes e mais comumente experimentada por pacientes 

diagnosticados com câncer, especialmente após o tratamento (Mehnert et al., 2009; 

Koch et al., 2013), podendo ser exacerbado ou reativado por diversos gatilhos, tais 

como visitas de seguimento médico, exames e sintomas que mimetizam a doença 

(Ghazali et al., 2013b). Apesar de ser uma resposta racional e apropriada às reais 

ameaças impostas pelo câncer e seu tratamento, quando em níveis elevados, o medo 

da recorrência pode se tornar disfuncional, afetando o bem-estar, a QV e as funções 

sociais de um indivíduo (Herschbach; Dinkel, 2014). 

Em 2013, Crist e Grunfeld conduziram uma revisão sistemática de 43 estudos 

sobre o medo da recorrência em pacientes com diversos sítios de câncer, e 

concluíram que a maioria dos estudos analisados sugeria que este medo permanecia 

bastante estável ao longo do tempo e evidenciava que, se o medo da recorrência era 

inicialmente alto, provavelmente permaneceria alto mais tardiamente. Estas 

conclusões concordam com os resultados, aqui descritos. Rogers et al. (2010) 

avaliaram, por meio da aplicação do PCI, a presença de medo da recorrência em 123 

pacientes com tumores de CA/CP, em diversos sítios e estadiamentos, submetidos à 

cirurgia e/ou radioterapia, entre menos de 12 meses do término do tratamento até 36 

meses ou mais. Destes, 42,0% (52/123) assinalaram o medo do câncer voltar. Dentre 

os pacientes tratados entre 12 a 35 meses (n=34), 41,0% assinalaram o medo da 

recorrência. No referido estudo, a amostra era bastante heterogênea quanto ao 

intervalo de tempo desde o término do tratamento, diferentemente desse estudo, o 
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que pode talvez explicar a diferença entre as porcentagens encontradas. Os autores 

supra-citados também tentaram averiguar, no mesmo estudo, se as características 

clínicas e demográficas (sexo, estadiamento do TU, modalidade de tratamento e 

QVRS) influenciavam a presença ou não do desejo de discutir esta preocupação 

durante a visita clínica de rotina. Os resultados por eles encontrados indicaram que 

estas variáveis não influenciaram este desejo, porém os pacientes que selecionaram 

esta preocupação possuíam maiores graus de estresse psicológico. 

Ghazali et al. (2013b) avaliaram a presença de preocupação com o medo da 

recorrência da doença em 189 pacientes com predominância de tumores  em 

cavidade oral (73,0%) e faringe (23,0%), em estadiamentos menos avançados T1-T2 

(80,4%), submetidos a diversos regimes de tratamento, entre 12 meses (42,0%) a 48 

meses após o término do tratamento primário e com idade média de 62 anos. Os 

dados foram coletados, repetidamente, durante 29 meses, durante consultas de 

seguimento ambulatorial. Os instrumentos utilizados foram o PCI, o UW-QOL e o 

questionário FoR (Ozakinci et al. em preparação, indisponível), que mensura a 

frequência e intensidade do medo da recorrência. Os resultados revelaram uma 

prevalência estável de 35,0% deste medo ao longo do tempo, em intensidade 

significante. Todas as correlações estatísticas realizadas indicaram uma relação 

inversamente proporcional entre o escores do UW-QOL e o escore global do FoR. 

Neste estudo encontramos uma porcentagem maior de ocorrência desta preocupação, 

o que pode ser supostamente explicado pelas diferenças entre o tamanho das 

amostras, prevalência dos estadiamentos, pelo intervalo de tempo avaliado e pelas 

próprias metodologias utilizadas.  

Devido à natureza delicada do tema, o medo do câncer voltar dificilmente é 

abordado espontaneamente pelos clínicos ou pelos pacientes, porém é importante que 
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este a sua existência, a intensidade, o grau de interferência desta preocupação na QV 

do paciente e eventuais comorbidades concorrentes (ansiedade/depressão) sejam 

reconhecidas, discutidas e, caso necessário, seguidas de encaminhamento do paciente 

para suporte especializado. 

Os profissionais mais selecionados foram o cirurgião, o fonoaudiólogo e o 

dentista, o que também está de acordo com o caráter físico e funcional das principais 

preocupações referidas nesta fase, assim como em relação aos novos profissionais 

sugeridos no texto livre (médico para controle de dor, proctologista, 

gastroenterologista, urologista, endocrinologista, ginecologista, dermatologista e 

cirurgião-plástico).  

Em geral, a maioria dos pacientes, em todas as fases deste estudo, considerou 

que o preenchimento do IPP antes de sua consulta era de extrema importância, pois 

os ajudava a organizar o pensamento, lhes dava liberdade e oportunidade para falar 

com o médico sobre diversos assuntos e proporcionava a sensação de acolhimento, 

fazendo-os sentir que todas as suas preocupações eram relevantes (Apêndice 4). 

 

7.2.7 Avaliação das Expectativas 

O paciente diagnosticado com câncer enfrenta mudanças nos âmbitos físico e 

emocional de sua vida, provocando no mesmo a necessidade de lidar com uma ampla 

gama de emoções que podem mudar a cada dia, hora ou mesmo minuto a minuto 

(ACS, 2014). Segundo Carver et al. (2010), entre esta ampla gama de emoções, 

geralmente estão incluídos sentimentos positivos e negativos, que variam desde 

ansiedade, raiva e depressão a entusiasmo, força e superação, e a adoção de uma 

orientação pessimista ou otimista na vida dependerá fortemente do balanço que o 

indivíduo faz entre estes sentimentos. A literatura tem atribuído aos conceitos de 
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otimismo e pessimismo uma dimensão que vai além da cognitiva, agregando a estes 

um caráter emocional e motivacional (Woyciekoski et al., 2012). Ainda, a presença 

do otimismo em níveis mais elevados é citada na literatura como um fator relevante 

durante o processo de recuperação da doença oncológica e também associado 

significativamente a menores índices de ansiedade, depressão, desespero, e melhor 

QV (Applebaum et al., 2014). 

Alguns modelos teóricos também têm tentado explicar quais fatores são 

subjacentes à seleção e à adoção de determinados comportamentos adotados pelos 

pacientes. O modelo proposto por Leventhal et al. (1998), denominado modelo de 

auto-regulação -¨Self Regulation Model¨ – SRM, é largamente usado nas pesquisas 

sobre os aspectos que permeiam a adoção de determinados comportamentos frente à 

saúde. Este modelo propõe que este comportamento seria o resultado da potencial 

interação entre os processos cognitivo e afetivo do paciente. As representações 

cognitivas são conceitualizadas em cinco dimensões centrais: 1- Identidade: crenças 

sobre as definições da doença e os sintomas que a descrevem, 2- Etiologia: crenças 

sobre as possíveis causas do aparecimento da doença, 3- ¨Timeline¨: crenças sobre a 

provável duração da doença e seu curso (agudo, crónico ou cíclico), 4- 

Consequências: crenças sobre a severidade da doença e sobre seu impacto físico, 

social, emocional e econômico e 5- Controlabilidade/Cura: crenças sobre quais 

estratégias podem controlar ou curar a doença e sobre a eficácia do tratamento.  

Portanto, a somatória de diversos fatores cognitivos e emocionais inerentes ao 

próprio paciente serão determinantes nas suas percepções sobre o câncer e na 

elaboração de suas expectativas, positivas ou negativas. Aspectos relacionados aos 

fatores socioculturais também parecem influir na elaboração destas expectativas e 

nas respostas emocionais (Morton, 2003).  
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 Existem diversas definições para expectativas na literatura. Olson et al. 

(1996) definem expectativas como crenças sobre estados futuros e para Koller et al. 

(2000), quer sejam reais ou falsas, as expectativas afetam a maneira como os 

pacientes respondem à sua doença, sendo cruciais para o sucesso da reabilitação 

(Mondloch et al., 2001). De acordo com Kravitz et al. (1996), as expectativas 

dividem-se em dois principais tipos: expectativas de probabilidade, que se refere aos 

julgamentos do paciente sobre as probabilidades de um evento e as expectativas de 

valores, que seriam as esperanças ou desejos concernentes a um evento. Já Williams 

et al. (1995) definem expectativas em termos de necessidades, predições, pedidos ou 

desejos dos pacientes antes de buscar o médico. Para Winterling et al. (2008) existem 

dois tipos de expectativas, definidas como expectativas de situação-específicas 

(relacionadas a saúde física, psicológica, sexualidade, situação socioeconômica e 

pensamentos sobre estilo de vida) ou expectativas disposicionais (relacionadas a uma 

ampla gama de assuntos).  

A elaboração do Protocolo de Expectativas dos Pacientes (PAE), baseado nas 

preocupações listadas no IPP surgiu da hipótese de que, diferentes assuntos podem 

ou não ser fontes de preocupação para alguns pacientes e, consequentemente, podem 

ou não gerar expectativas nos mesmos. Como exemplo hipotético, podemos citar um 

indivíduo que possui um histórico de má cicatrização e que será submetido a uma 

extensa cirurgia. Este indivíduo provavelmente, além de preocupado com sua 

cicatrização, terá expectativas ruins sobre os resultados que pode esperar. A 

expectativa em relação a um dado assunto também pode não se aplicar, como no caso 

hipotético de um paciente que já abandonou o fumo e/ou o álcool muito antes de 

iniciar o tratamento oncológico, ou do paciente que nunca foi tabagista ou etilista e, 

assim, não se preocupa com o assunto ou com a eventual dificuldade de abandonar o 

hábito. Outro exemplo hipotético seria o de um paciente que teve definida a 
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radioterapia como forma de tratamento primário e, portanto, não necessita se 

preocupar ou ter expectativas sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Ainda, 

alguns pacientes podem ter preocupações com determinados assuntos, porém não 

conseguem se posicionar  sobre suas expectativas ou antecipar sua resposta 

comportamental e, portanto, não sabem o que podem esperar antes de vivenciar o 

problema.  

Também não se encontrou na literatura nenhum questionário ou ferramenta 

clínica específica, que abrangesse tantos aspectos, para avaliar as expectativas dos 

pacientes com CA/CP antes do início de seu tratamento. Portanto, o PAE foi 

utilizado neste estudo como um piloto. 

A aplicação do PAE limitou-se a avaliar as expectativas dos pacientes frente 

aos diversos aspectos físicos, funcionais, de tratamento, assistência e bem-estar 

social, psicológicos, emocionais e espirituais que poderiam ser afetados pelo câncer 

e/ou seu tratamento, porém não questionou suas expectativas em relação aos diversos 

profissionais e clínicos responsáveis pelo gerenciamento dos aspectos envolvidos na 

doença e no seu tratamento. Isto deveu-se ao fato de que, nesta fase, dificilmente o 

paciente poderia saber exatamente qual seria sua demanda por atendimento de 

suporte específico. 

Em geral, as expectativas dos pacientes no momento pré-tratamento eram 

positivas, especialmente quanto aos aspectos de bem-estar físico e funcional 

relacionados às funções orais e aspectos nutricionais: mastigar/comer (84,8%), 

engolir (81,7%), apetite (78,9%), perda de peso (69,2%). Ainda, neste domínio, os 

pacientes tinham boas expectativas quanto às feridas na boca, fadiga e dor na cabeça 

e pescoço. Uma maioria expressiva dos pacientes também referiu ter expectativas 

positivas relacionadas ao tratamento do câncer (96,2%), independentemente do grau 

de estadiamento tumoral ou do tratamento proposto. O mesmo comportamento 
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otimista se observou em relação aos aspectos relativos às funções sociais, 

predominantemente fala/voz/ser entendido (83,6%), recreação (76,0%), suporte para 

minha família (71,2%) e relacionamentos (68,3%). No âmbito de bem-estar 

psicológico, emocional e espiritual, observou-se que houve a predominância de um 

comportamento positivo diante das expectativas quanto às atitudes de enfrentamento 

da doença e do tratamento (83,6%), auto-estima, humor e aparência. As expectativas 

ruins, quando existentes, variaram entre 1,0% a 12,5%, considerando-se todos os 

itens de todos os domínios. 

É bastante interessante e importante perceber que as melhores expectativas 

dos pacientes foram atribuídas justamente a alguns dos aspectos antes identificados 

no IPP como as maiores fontes de preocupação para os mesmos, na seguinte ordem 

de prevalência: mastigar/comer, tratamento do câncer, fala/voz/ser entendido, 

engolir, dor na cabeça e pescoço, feridas na boca, apetite, fadiga/cansaço e perda de 

peso. 

Muito embora a literatura científica, nas diversas áreas de cuidados ao 

paciente oncológico, seja praticamente unânime ao afirmar que as expectativas 

positivas têm influência benéfica e aumentam a QV de pacientes com câncer, seria 

importante averiguar as possíveis causas para esta dicotomia entre respostas 

encontradas no PAE frente às respostas previamente encontradas no IPP, a fim de 

determinar se estas expectativas eram realistas ou não. Algumas das hipóteses que 

podem estar relacionadas a este fato seriam a falta de entendimento dos pacientes 

sobre as informações previamente recebidas, fornecimento de informações 

incompletas ou superficiais por parte do clínico responsável, falta de fornecimento da 

informação propriamente dita, dificuldades de retenção de informações recebidas, 

comportamento de negação por parte do paciente, criação de falsas expectativas 

como mecanismo de defesa ou até mesmo uma legítima postura otimista dos 
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pacientes. 

A importância deste questionamento reside no fato de que a maioria das 

pesquisas sobre as expectativas dos pacientes antes do tratamento avaliam 

principalmente suas expectativas em relação aos sintomas específicos decorrentes do 

tratamento, a potencial ocorrência destes sintomas com a QVRS, a suposta influência 

destas expectativas na real ocorrência destes sintomas ou papel das informações na 

elaboração das expectativas (Cassileth et al., 1985; List et al., 2000; Koller et al., 

2000; Hickok et al 2001; Hofman et al., 2004; Llewellyn et al., 2005b; Olver et al., 

2005; Sohl et al., 2009; Colagiuri et al., 2012; Rogers et al., 2015b).  

Em 1999, Staniszewska propôs uma abordagem de avaliação das expectativas 

de 33 pacientes com problemas cardíacos em fase de investigação clínica ou antes da 

hospitalização, na qual os pacientes indicavam o grau de importância atribuído às 

suas expectativas de tratamento: nada importante, um pouco importante, incerta, 

importante ou muito importante. Esta abordagem, aparentemente simplista, parece 

ser interessante pois possibilita a avaliação do eventual impacto do não 

preenchimento de uma expectativa específica para o paciente. 

Diante da complexidade de abordagens metodológicas e diferentes conceitos 

de expectativas que embasam as pesquisas neste tema, são necessários mais estudos 

que se limitem a avaliar, inicialmente, as associações qualitativas entre as variáveis 

sócio-demográficas e clínicas dos pacientes no momento do diagnóstico com suas 

expectativas e o grau de importância atribuída a cada uma delas. De posse destes 

dados, o delineamento de estudos mais específicos, associando-se as variáveis 

específicas de tratamento, provavelmente facilitarão a obtenção de resultados mais 

acurados. 
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7.2.8 Preenchimento das Expectativas 

Além dos cuidados à pessoa, o modelo de cuidados de saúde centrado no 

paciente pressupõe a identificação pelo médico das ideias e emoções do paciente 

sobre o adoecer e sua resposta a elas, a identificação de objetivos comuns entre 

médicos e pacientes sobre a doença e sua abordagem, o compartilhamento de 

decisões e responsabilidades, bem como a consideração do desejo do paciente por 

informações e subsequente resposta apropriada a esse desejo (Ribeiro; Amaral, 

2008). Este modelo confere ao paciente grande participação nos aspectos que 

envolvem sua doença, mas também implica na necessidade de reconhecimento por 

parte dos clínicos, não somente das expectativas dos pacientes decorrentes deste 

envolvimento e desta abordagem, mas também dos possíveis fatores que podem 

corroborar para o preenchimento ou não destas expectativas. Segundo Winterling et 

al. (2008), não é apenas a existência de uma expectativa em relação a um dado 

assunto que pode influenciar o bem-estar de um indivíduo, mas também o que 

acontece com esta expectativa, ou seja, se esta é ou não é preenchida. Em 2007, 

Richardson et al. revisaram as ferramentas disponíveis para a avaliação das 

expectativas dos pacientes com câncer e concluíram que poucas delas cobriam todas 

as dimensões envolvidas no assunto. 

A importância do preenchimento das expectativas dos pacientes com câncer 

tem sido reconhecida e estudada na literatura (Brown et al., 1997; Rogers et al., 

2011; Morrison et al., 2012; Llewellyn et al. 2005b, 2006b). 

Harrison et al. (2009) afirmam que a identificação e o gerenciamento das 

expectativas não preenchidas é um componente essencial nos cuidados de pessoas 

com câncer e que a obtenção de dados sobre estas prevalências pode informar o 

planejamento e a remodelação dos serviços de cuidados à saúde. Estes autores 
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avaliaram uma revisão sistemática de 94 estudos disponíveis sobre estas 

prevalências, em diferentes épocas da jornada dos pacientes com câncer. Destes, 57 

quantificavam o predomínio de expectativas não preenchidas. Suas prevalências, 

tendências e preditores eram muito variáveis em todos os domínios e em todas as 

épocas. O não preenchimento das expectativas relacionadas aos domínios atividades 

de vida diária (1,0% – 73,0%), psicológico (12,0% – 85,0%), de informações (6,0% 

– 93,0%), psicossocial (1,0% – 89,0%) e físico (7,0% – 89,0%) eram os mais 

referidos. As necessidades relativas aos domínios espiritual (14,0% – 51,0%), de 

comunicação (2,0% – 57,0%) e sexualidade (33,0% – 63,0%) eram os menos 

frequentemente investigados. A prevalência de necessidade não preenchidas pareceu 

ser maior e mais variada durante o tratamento, entretanto um grande número de 

indivíduos pareceu mais suscetível em expressá-las após o tratamento, em 

comparação com qualquer outra época. A relação destas prevalências com a 

especificidade do tumor foi difícil de distinguir. A grande variabilidade nas formas 

de classificação das expectativas não preenchidas, as diferenças nas descrições dos 

métodos e a diversidade das amostras de pacientes inibiram a comparação entre os 

estudos. Algumas ferramentas estão disponíveis para avaliar em que extensão os 

pacientes têm suas expectativas de cuidados de suporte não preenchidas, nos 

domínios físico, psicológico e de informação, tais como o Supportive Care Needs 

Survey (McElduff et al., 2004), o Cancer Survivors Unmet Needs measure 

(Hodgkinson et al., 2007) e o Cancer Patient Needs Questionnaire (Foot e Sanson-

Fisher 1995). 

Correntemente, a literatura científica internacional utiliza as expressões 

“unmet needs” (necessidades não satisfeitas) ou “expectations fulfillment ” 
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(preenchimento das expectativas) quando o objetivo é avaliar a insatisfação ou 

satisfação do paciente quanto à resposta de satisfação que o mesmo obteve frente às 

suas expectativas. Com o intuito de se manter a coerência lógica com a terminologia 

adotada neste estudo, quando da avaliação das expectativas dos pacientes (PAE), 

optou-se pela utilização da expressão preenchimento das expectativas no processo de 

elaboração do Protocolo de Preenchimento das Expectativas – PPE. Sua elaboração 

seguiu a lógica anteriormente adotada, ou seja, a de que a existência de preocupações 

pode gerar expectativas, as quais podem ser preenchidas (total ou parcialmente) ou 

não ao longo do tempo. Parece importante também, que todos os instrumentos 

utilizados para avaliar as preocupações (IPP), expectativas (PAE) e preenchimento 

das mesmas (PPE) abrangessem os mesmos assuntos, facilitando o entendimento do 

paciente e possibilitando o fornecimento de respostas mais acuradas. Ainda, a 

categorização das respostas do PPE em não se aplica/ pior/igual/melhor possibilita 

uma avaliação do grau de preenchimento destas expectativas. A satisfação dos 

pacientes com os profissionais também foi avaliada, uma vez que aos 6 e 12 meses 

após o diagnóstico os pacientes já teriam tido a oportunidade, necessidade ou 

interesse de ter contato com os mesmos. O PPE também foi utilizado neste estudo 

como um piloto. 

No domínio das expectativas de bem-estar físico e funcional, os resultados 

encontrados aos 6 e aos 12 meses após o diagnóstico revelaram que as expectativas 

dos pacientes quanto a mastigar/comer, engolir e perda de peso foram as menos 

preenchidas, com respectivamente 50,0% (n=40), 47,5% (n=38) e 40,0% (n=32) dos 

pacientes considerando que estes aspectos tinham sido piores do que o esperado aos 

6 meses e 46,8% (n=29), 27,4% (n=17) e 33,9% (n=21) aos 12 meses. Curiosamente, 

estes aspectos estavam entre as preocupações mais prevalentes e possuíam as 
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melhores expectativas à época do diagnóstico. O mesmo comportamento se observou 

em relação ao item fala/voz/ser entendido. 

As dificuldades de deglutição (disfagia) sabidamente são sequelas do CA/CP 

e/ou de seu tratamento (Gaziano, 2002), podendo causar mudanças nos padrões de 

alimentação, na vida social, impactar fortemente a QVRS e até mesmo a sobrevida 

do paciente (Wilson et al., 2011; McQuestion et al., 2011; Semenov et al., 2012). 

Entretanto as proporções de pacientes que esperavam uma melhor evolução em sua 

capacidade de mastigar/comer e engolir aqui encontradas denota que há uma 

disparidade entre as suas expectativas iniciais e o real comportamento de melhora 

destes aspectos ao longo do tempo, especialmente no caso de pacientes tratados com 

radioterapia, o que corresponde à 75,0% dos casos aqui avaliados, nesta época. 

Estes achados se assemelham aos resultados encontrados por Brockbanck et 

al. (2015). Em seu estudo, os autores avaliaram 24 pacientes tratados do CA/CP (os 

sítios tumorais não estão descritos), com média de idade de 59 anos, entre 2 a 20 

meses após o tratamento radioquimioterápico, com diversos graus de disfagia 

clinicamente diagnosticados (54,0% leve, 25,0% moderada, 21,0% severa), com o 

objetivo de avaliar as visões gerais dos pacientes quanto às informações que tinham 

recebido antes do tratamento sobre as possíveis mudanças em suas habilidade de 

comer, beber e engolir após o tratamento. Em geral, os resultados indicaram que os 

pacientes estavam satisfeitos com as informações recebidas antes do tratamento, 

entretanto, não esperavam que a disfagia persistisse à longo prazo e também 

subestimaram a gravidade da disfagia. Muitos dos pacientes avaliados tinham 

desejado toda a informação relevante, especificamente relacionada aos seus casos 

antes do tratamento, porém muitos descreveram ter tido dificuldades de absorver e 

reter as informações prognósticas sobre a deglutição, especialmente em função do 
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impacto do diagnóstico. Os pacientes tinham recebido informações sobre disfagia, 

reiteradamente, de diversos profissionais (oncologistas, enfermeiras especialistas e 

fonoaudiólogos) e reportaram ter preferido receber estas informações apenas de 

profissionais com profundos conhecimentos em disfagia, alegando ter havido uma 

sobrecarga de informações e a existência de muitas pessoas fornecendo tais 

informações. Embora tenham desejado informações compreensíveis e detalhadas 

sobre as alterações de deglutição, muitos também reconheceram que estas podem ter 

aumentado sua ansiedade. 

Neste estudo, embora os pacientes possam ter recebido do médico 

informações sobre as possíveis sequelas na mastigação e na deglutição, e muito 

provavelmente tenham sido encaminhados ao fonoaudiólogo mediante seu 

surgimento, há que se considerar a necessidade e possibilidade de encaminhamento 

destes pacientes ao fonoaudiólogo, antes do início do tratamento, em momento 

apropriado e subsequente (porém não concomitante) ao diagnóstico, a fim de prover 

e dosar as informações adequadas e preparar o paciente para a possibilidade da 

ocorrência desta sequela, tornando suas expectativas mais realistas. Morrison et al. 

(2012), consideram que as expectativas menos preenchidas e mais salientes devem 

ser alvo de melhor suporte para os pacientes. 

De forma geral, aos 6 e aos 12 meses após o diagnóstico, a maioria das 

expectativas relacionadas ao tratamento do câncer, à assistência e bem-estar social e 

bem-estar psicológico, emocional e espiritual foram preenchidas, sendo melhor ou 

igual do que o esperado pelos pacientes. A faixa etária média dos pacientes e o fato 

de a maioria ser casada pode eventualmente explicar este fato, no que diz respeito 

especialmente aos itens dependentes/crianças, cuidador, relacionamentos, intimidade 

e sexualidade, pois nesta fase da vida, em geral, os filhos já são adultos e não 
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demandam cuidados especiais, e a presença de um(a) companheiro(a) durante o 

processo de tratamento e recuperação parece ser um importante agente benéfico em 

termos de suporte social (Inverso et al., 2015). Este último aspecto está de acordo 

com os achados de Henry et al. (2014), que identificaram quais eram as expectativas 

não preenchidas de pacientes com tumores em cavidade oral (34,3%), laringe 

(20,9%), faringe (8,2%), tireóide (8,2%) e outros (glândulas salivares, parótida – 

8,2%), a maioria do sexo masculino (66,7%), com média de idade de 61 anos, entre 

menos de um mês a 3 meses (8,4%), 3 a 12 meses (42,4%), 12 a 24 meses (23,7%), 

24 a 60 meses (16,9%) e mais do que 60 meses após o diagnóstico, por meio da 

aplicação dos questionários SCNS-SF34 (McElduff et al., 2004), HADS (Zigmond; 

Snaith, 1983), FACT-G (Cella et al., 1993) e o FACT- H&N (List et al., 1996). As 

diferentes análises realizadas indicaram que as expectativas menos preenchidas e 

mais endossadas eram de ordem predominantemente psicológica (medo da 

recorrência, incerteza sobre o futuro, tristeza, preocupações sobre a família/amigos, 

sentir-se “para baixo”/depressão), físicas (imagem corporal, falta de energia/cansaço, 

não se capaz de continuar as atividades de vida diária) e relacionadas à informação 

(saber se o câncer está em remissão ou controlado). As correlações indicaram que os 

pacientes com maior número de expectativas não preenchidas eram divorciados ou 

separados, entre outras características.  

A literatura também aponta para o fato de que os pacientes podem ter 

algumas de suas expectativas não preenchidas mesmo após maiores períodos desde o 

diagnóstico. Wells et al. (2015) avaliaram as necessidades não preenchidas de 

199/280 pacientes tratados do CA/CP prevalentemente em cavidade oral, laringe e 

orofaringe em diversos estadiamentos, submetidos a tratamentos combinados ou 

cirurgia exclusiva, por meio da aplicação do PCI. Apenas 9,0% dos pacientes tinham 
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sido diagnosticados há menos de um ano e o restante entre 1a 2 anos (22,0%), 2 a 3 

anos (19,0%), 3 a 4 anos (25,0%) e 4 a 5 anos (25,0%). Os principais assuntos 

reportados foram o medo da recorrência (n=32), boca seca (n=28), fadiga/cansaço 

(n=27), saúde dental/dentes (n=27) e mastigar/comer (n=15). Estes pacientes 

indicaram que gostariam de ter tido mais suporte e ajuda nestes aspectos, mesmo em 

fases mais tardias após o diagnóstico. Alguns pacientes (n=18) comentaram que 

teriam se beneficiado de mais informações sobre as consequências do tratamento 

antes de seu início, e mais informações sobre como lidar com os efeitos colaterais do 

tratamento imediatamente após seu término, especialmente dificuldades de engolir, 

gerenciamento das secreções, sensibilidade dos dentes, dificuldades para comer, dor 

e formigamento. 

No presente estudo, em geral, os pacientes reportaram que suas expectativas 

em relação à quantidade, qualidade e clareza das informações recebidas dos 

diferentes profissionais tinham sido muito ou razoavelmente preenchidas, nas duas 

épocas avaliadas, especialmente pelos profissionais que atuam diretamente nos 

aspectos de bem-estar físico e funcional (reabilitação e cuidados) e pelos 

profissionais diretamente responsáveis pelo tratamento, o que sugere que as 

expectativas físicas e funcionais anteriormente referidas como menos preenchidas 

são provavelmente resultantes de mecanismos internos dos pacientes e não decorrem 

de falhas no processo de provisão das informações. 

De acordo com Ringash (2015), atualmente, mais de 60,0% dos sobreviventes 

do CA/CP tem expectativas não preenchidas, e diante do fato de que o número de 

sobreviventes está aumentando, os modelos atuais de cuidados se tornarão cada vez 

mais inadequados para ir de encontro às suas necessidades, o que torna urgentemente 

necessária a exploração de novas estratégias e modelos de cuidados a fim de prover 
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melhor atendimento aos assuntos relacionados à QV e às expectativas destes 

sobreviventes. 

 

7.2.9 Associações entre o Grau de Preenchimento das Expectativas e a 

Qualidade de Vida 

A discussão sobre o impacto do grau de preenchimento das expectativas na 

QV de pacientes com CA/CP é um tema que demanda uma reflexão mais ampla, 

englobando todos os assuntos anteriormente discutidos neste estudo. Não se pode 

apenas ponderar sobre resultados estatísticos de QV, quando muitas das variáveis 

que determinam estes resultados têm um caráter eminentemente subjetivo, 

multidimensional e cursam simultaneamente na vida dos indivíduos afetados pela 

doença. Estas variáveis - estado emocional, vivência dos sintomas, preferências por 

informações, preocupações, necessidades específicas de cuidados de suporte e 

expectativas (aqui mensuradas por meio dos instrumentos HADS, MDASI, QIP, IPP e 

PAE) constituem uma espécie de pano de fundo na experiência do câncer que, 

juntamente à outras variáveis eminentemente objetivas (tais como modalidades de 

tratamento, respostas de cura, acesso à saúde) serão determinantes na interpretação 

final do paciente sobre seu grau de satisfação geral ou específico. Portanto, as 

variáveis subjetivas e objetivas funcionam como uma espécie engrenagem, cujo 

funcionamento irá variar de paciente para paciente. 

Num estudo reflexivo importante e extenso sobre o papel das expectativas 

“versus” a experiência na determinação dos resultados de QV, Carr et al. (2001) 

ponderam que as percepções de saúde e seu significado variam de indivíduo para 

indivíduo e para um mesmo indivíduo ao longo do tempo, dificultando a mensuração 

da QVRS. Os autores enumeram diversas limitações que envolvem esta mensuração: 
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1) expectativas individuais são altamente específicas, portanto, a avaliação da QV se 

baseará em um horizonte de possibilidades que cada indivíduo vê para si próprio, as 

quais são componentes fundamentais para sua identidade. Estes horizontes são 

determinados por fatores como classe social, idade, sexo, etnia, sexualidade, 

incapacidades e biografia pessoal; 2) as pessoas avaliam sua QVRS comparando suas 

expectativas com suas experiências, entretanto, as mensurações de QV não levam em 

conta o modo como os indivíduos chegaram a estes julgamentos, isto é, as medidas 

existentes para a QV não levam em conta as expectativas de saúde dos indivíduos 

uma vez que não incorporam os limites dentro dos quais estes níveis de expectativas 

e experiências pessoais foram mensurados. Como exemplo, os autores citam que um 

indivíduo com uma experiência pessoal prévia de saúde ruim, e que tenha baixas 

expectativas, pode não avaliar uma doença grave como fator de grande impacto em 

sua QV. Inversamente, alguém que geralmente possui uma saúde boa pode 

experimentar um impacto significante em sua QV com uma doença relativamente 

menos grave, pois suas expectativas anteriores de saúde eram altas; 3) a magnitude 

do impacto dependerá de quando esta mensuração é feita e, já que os indivíduos 

respondem à doença individualmente e de formas diferentes ao longo da trajetória da 

doença, não há um intervalo de tempo que possa considerado o padrão adequado 

para mensurar a QV.  

Outro aspecto, levantado por Armes et al. (2009), é o de que as medidas de 

QV geralmente classificam apenas a presença ou a ausência da severidade de um 

dado item, não considerando de se o indivíduo respondente considera ou não este 

item como um problema para o qual ele necessita de ajuda. Fazendo-se uma reflexão, 

este fato pode resultar na não identificação de um problema em potencial, seguida 
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pelo não preenchimento de sua necessidade específica e culminando com uma pior 

percepção do indivíduo sobre seus resultados de QV. 

Reflexões de ordem sociológica, também são pertinentes quando se pretende 

avaliar o impacto da satisfação do paciente em sua QV. Seidl e Zannon (2004) 

sustentam que as interpretações de um indivíduo sobre sua doença e estado de saúde 

não podem ser avaliadas somente sob a perspectiva de apenas uma forma de 

influência específica (exemplo: alimentação), pois fatores como as ações individuais 

e as políticas públicas, interligadas de forma contínua, influenciarão estas 

interpretações.  

Almeida et al. (2012) discorrem sobre o fato de que o ambiente físico-social, 

primeiramente, seguido pelas escolhas do sujeito para sua própria vida é que irão 

estabelecer o que é necessário para se alcançar uma boa QV e, a partir deste ponto, o 

que ele conseguirá ou não realizar dependerá das oportunidades e possibilidades 

disponíveis para satisfazer estas necessidades fundamentais e também de seu esforço 

frente às oportunidades que sua condição de vida oferece, resultando em sua 

percepção de QV. 

Infelizmente, a literatura científica disponível sobre estudos que avaliam as 

associações entre o grau de preenchimento das expectativas dos pacientes com 

CA/CP e sua respectiva QV é extremamente limitada e caracterizada pela notória 

falta de padronização das metodologias de avaliação, bem como dos parâmetros 

avaliados. As inúmeras buscas realizadas, com o intuito de encontrar estudos que 

viabilizassem uma discussão mais aprofundada e comparada com os resultados aqui 

encontrados, resultaram limitadas ou infrutíferas, recaindo sempre sobre estudos já 

anteriormente aqui apresentados e discutidos ou sobre estudos que envolviam 

pacientes oncológicos diversos. Os estudos mais recentes, encontrados durante a 
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realização destas buscas, avaliavam em geral, isoladamente e em diferentes 

momentos, a comunicação com os médicos, o papel das informações, as modalidades 

de tratamento, a ocorrência de sintomas ou fatores sócio-demográficos e seus 

respectivos impactos na QV. Estas limitações, aliadas ao aumento crescente no 

número de indivíduos afetados pelo CA/CP e de sobreviventes, denotam a 

necessidade urgente da realização de outros estudos que a avaliem de forma 

simultânea todos os aspectos que afetam a QV destes pacientes, bem como a adoção 

de uma sistematização mínima das metodologias de avaliação. 

A análise comparativa entre os resultados do IPP, do PAE e do PPE 

(anteriormente descritos) e os resultados da associação entre o grau de 

preenchimento das expectativas e a QV denota que os itens de caráter 

físico/funcional que impactaram mais negativamente a QV dos pacientes aos 6 e 12 

meses estavam entre suas maiores preocupações ao longo de todas as épocas, eram 

objeto de suas melhores expectativas à época do diagnóstico e também estavam entre 

as expectativas menos preenchidas aos 6 e 12 meses. 

Os resultados das associações entre o grau de preenchimento das expectativas 

alcançados pelos pacientes com sua QV aos 6 meses após o diagnóstico, encontrados 

neste estudo, demonstram que o grau de satisfação ou insatisfação com inúmeros 

fatores parecem ter influenciado positivamente ou negativamente os resultados de 

QV dos mesmos. Nesta época, o número de pacientes cujas expectativas foram 

menos preenchidas foram as maiores para os assuntos relacionados especialmente às 

funções de ordem nutricional/oral - mastigar/comer (n=40), boca seca (n=39), 

paladar (n=36), perda de peso (n=32), engolir (n=38), abertura de boca (n=21), 

feridas na boca (n=20) e sonda para alimentação (n= 19), assim como a 

fadiga/cansaço (n=28), e estavam associados à escores médios mais baixos de QV 
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para estes pacientes, ou seja, indicando que estes aspectos ainda impactavam mais 

fortemente os resultados de sua QV global. Já os itens apetite, hábito intestinal, tosse, 

saúde dental/ dentes, níveis de energia, catarro/secreção, aparência, mobilidade, 

tratamento do câncer, recreação, relacionamentos, sexualidade e 

personalidade/temperamento parecem ter correspondido às expectativas dos 

pacientes, na maioria dos casos, ou até mesmo superado as expectativas para alguns 

pacientes, impactando positivamente os resultados médios de QV alcançados. A 

ocorrência de problemas como indigestão, dor na cabeça e pescoço, dor em outro 

lugar, vômito/ mal-estar e raiva não se aplicaram para mais da metade dos pacientes 

ou foram de encontro às suas expectativas, o que também parece ter impactado 

positivamente sua QV. 

Já aos 12 meses após o diagnóstico observou-se uma grande redução no 

número de variáveis cujo grau de preenchimento das expectativas impactou a QV 

dos pacientes. 

Os números de pacientes insatisfeitos em suas expectativas quanto a 

mastigar/ comer (n=29) e ao paladar (n= 19), apesar de serem os mais altos nesta 

época, estavam associados à escores médios de QV tidos como bons, e notadamente 

mais altos do que aos 6 meses, indicando que, ainda que estes aspectos tenham 

impactado negativamente a QV destes pacientes, houve uma provável adaptação por 

parte dos mesmos a estes problemas. Os resultados relativos ao grau de 

preenchimento das expectativas com a fadiga/ cansaço, engolir, níveis de energia, 

tratamento do câncer, recreação, suporte para minha família, medo do câncer voltar e 

medo de acontecimentos desfavoráveis denotam que estes aspectos, de forma geral, 

se comportaram conforme o esperado pelos pacientes, impactando positivamente sua 

QV. 
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Observou-se, ainda, uma mudança interessante na essência principal das 

variáveis de cunho sócio-emocional, cujo preenchimento estava associado aos 

resultados de QV nesta fase: anteriormente, aos 6 meses, estas eram vinculadas a 

situações cujo controle e gerenciamento, teoricamente, estavam mais ao alcance da 

vontade e das ações do paciente e, portanto, mais passíveis de ser contornadas 

(ansiedade, recreação, relacionamentos, raiva, sexualidade, 

personalidade/temperamento); porém, aos 12 meses, as preocupações com o suporte 

para a família, medo do câncer voltar e medo de acontecimentos desfavoráveis 

passaram também a influenciar os resultados de QV e, obviamente, o comportamento 

destas variáveis é totalmente impossível de ser controlado pelas vontades ou ações 

do próprio paciente, bem como dos clínicos. Problemas com dor na cabeça e pescoço 

ou inchaço não se aplicaram para mais da metade dos pacientes nesta fase, ou foram 

de encontro ao que os pacientes esperavam, o que também parece ter afetado de 

forma positiva a QV por eles reportada.  

De forma geral, os escores médios de QV encontrados aos 12 meses após o 

diagnóstico, foram mais altos do que aos 6 meses, independentemente do grau de 

preenchimento das expectativas a eles associados, o que concorda com os achados 

prévios da literatura, que sugerem que os sintomas da doença e do tratamento podem 

persistir, mesmo que os escores de QV reportados pelos sobreviventes não tenham 

mudado ou mesmo melhorado (Burkett; Cleeland, 2007) e ainda, que apesar de 

algumas morbidades relacionadas ao tratamento e a QV de pacientes com CA/CP 

retornarem a níveis próximos existentes na época do diagnóstico (Murphy et al., 

2007), alguns domínios de morbidade relacionados ao tratamento não se recuperam 

aos 12 meses e necessitam ser regularmente monitorados ao longo do primeiro ano 

após o início do tratamento (So et al., 2012; Kjaer et al., 2016). No que tange ao 
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impacto das alterações relacionadas à disfagia na QV dos pacientes, Murphy et al. 

(2015) consideram que a concordância entre os clínicos e os pacientes é pobre, 

devido, em parte, à falha dos clínicos em reconhecer o impacto substancial que as 

alterações discretas ou moderadas podem causar na QV, nas adaptações à dieta e na 

experiência de alimentação, sugerindo que os pacientes, mesmo com disfagias 

discretas, devem passar por avaliações periódicas com fonoaudiólogos e 

nutricionistas para identificar e tratar os efeitos tardios e prevenir resultados de saúde 

adversos. Em conclusão, os autores afirmam que os efeitos terapêuticos tardios do 

CA/CP podem afetar adversamente a saúde e a QV dos pacientes, cabendo aos 

médicos intervir, quando possível, ou, caso contrário, educar o paciente sobre a 

impossibilidade de intervenção, diminuindo sua ansiedade e aflição. 

 

7.2.10 Considerações Finais 

Os aspectos avaliados neste estudo, assim como seus resultados, necessitam 

ser interpretados à luz de suas limitações. A não realização de diversas análises e 

cruzamentos estatísticos entre os dados obtidos após a realização dos objetivos 

específicos, restringiu uma análise mais aprofundada e detalhada das interações entre 

inúmeras facetas envolvidas na jornada dos pacientes com CA/CP em sua luta pela 

sobrevivência. Assim, estes resultados necessitam ser entrelaçados a fim de se obter 

respostas mais abrangentes e esclarecedoras. Por outro lado, as discussões aqui 

conduzidas foram prioritariamente embasadas na literatura recente e restrita ao 

CA/CP. Os aspectos positivos deste estudo recaem sobre seu desenho longitudinal (o 

que permite a mensuração de mudanças ao longo do tempo), sobre a homogeneidade 

das amostras avaliadas nos diferentes momentos e sobre a diversidade das 

características clínicas e demográficas dos pacientes avaliados.  
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Este estudo pode, no sentido figurado, ser entendido como uma espécie de 

“sobrevoo de reconhecimento sobre todo o terreno movediço onde estes pacientes 

caminham durante sua jornada”. Outros estudos qualitativos, que avaliem 

integradamente os aspectos emocionais, sintomáticos e comportamentais dos 

pacientes com CA/CP são extremamente necessários e possibilitarão um melhor 

entendimento sobre o universo destes indivíduos, resultando na prestação de  

melhores serviços de cuidados à saúde, maior satisfação dos pacientes e melhora em 

sua QV. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Com base neste estudo, podemos concluir que:  

1 O Inventário de Preocupações dos Pacientes (IPP) é um instrumento 

apropriado, bem adaptado e validado psicometricamente para uso em 

pacientes brasileiros com câncer de cabeça e pescoço. 

2 A maioria dos pacientes apresentou escores de ansiedade e de depressão 

dentro dos limites de normalidade, com tendência à diminuição destas 

comorbidades ao longo do tempo, porém com exacerbação de ansiedade leve 

após um ano. 

3 A qualidade de vida dos pacientes avaliados pode ser considerada boa, em 

todos os momentos avaliados, com um declínio aos 6 meses após o 

diagnóstico e melhora ao longo de um ano. 

4 A sintomatologia reportada pelos pacientes à época do diagnóstico 

caracterizou-se pela predominância de sintomas relacionados à existência do 

tumor, associada a sentimentos de tristeza e preocupações. Aos 6 meses, 

houve o aumento e exacerbação de sintomas físicos, relacionada a morbidade 

do tratamento, associado a sentimentos de preocupação.  Aos 12 meses houve 

uma diminuição na ocorrência dos sintomas físicos, porém ainda associada a 

sentimentos de preocupação. 

5 Em todos os momentos avaliados, a maioria dos pacientes desejou receber 

toda a informação geral sobre a doença, boa ou má, considerou necessário 
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saber informações específicas sobre a doença e o tratamento e preferiu ter 

sido informada sobre a doença pelo médico especialista. 

6 Em todas os momentos avaliados, houve o predomínio de preocupações de 

natureza física/funcional.  Preocupações com mastigar/comer e engolir 

ocorreram nas três épocas avaliadas. Preocupações com fadiga/cansaço foram 

mais frequentes nos momentos pré-tratamento e ao final de 12 meses e as 

preocupações com boca seca, saúde dental/dentes e catarro/ secreção aos 6 e 

12 meses após o diagnóstico. Preocupações com o tratamento do câncer e o 

medo do câncer voltar ocorreram em todos os momentos, sendo esta última a 

principal preocupação dos pacientes aos 12 meses após o diagnóstico. Os 

profissionais mais selecionados pelos pacientes foram o fonoaudiólogo (nos 

três momentos), o nutricionista e o oncologista/radioterapeuta (no pré-

tratamento) e o cirurgião e o dentista (aos 6 e 12 meses após o diagnóstico).  

7 Ao diagnóstico, em geral, a maioria dos pacientes possuía boas expectativas 

para todos os itens relacionados ao bem-estar físico e funcional 

(especialmente mastigar/comer), ao tratamento, à assistência e bem-estar 

social e ao bem-estar psicológico, emocional e espiritual. 

8 Aos 6 e aos 12 meses após o diagnóstico, as expectativas dos pacientes 

quanto a mastigar/comer, engolir e perda de peso foram as menos 

preenchidas, sendo consideradas pior do que o esperado. Em ambas as 

épocas, em geral, a maioria das expectativas relacionadas ao tratamento do 

câncer, à assistência e bem-estar social, bem-estar psicológico, emocional e 

espiritual foram preenchidas, assim como em relação à quantidade, qualidade 

e clareza das informações recebidas dos profissionais. 
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9 Aos 6 meses após o diagnóstico, o menor grau de preenchimento das 

expectativas dos pacientes quanto aos itens mastigar/comer, boca seca, 

paladar, perda de peso, engolir, abertura de boca, feridas na boca, sonda para 

alimentação e fadiga/cansaço associou-se com piores escores médios de 

qualidade de vida. Aos 12 meses após o diagnóstico, um menor grau de 

preenchimento das expectativas com os itens mastigar/comer e paladar 

impactou a qualidade de vida dos pacientes, porém os escores médios foram 

bons, indicando a adaptação dos pacientes a estes problemas. Em ambas as 

épocas, as expectativas, quando preenchidas dentro do esperado ou melhor do 

que o esperado pelos pacientes, associaram-se à melhores escores médios de 

qualidade de vida. 
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9 ANEXOS 

	

	

Anexo A - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – FMUSP 
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Anexo B - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do A.C.Camargo 
Cancer Center 
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Anexo C - Ficha de Registro do Prontuário  

 

 

Nome:________________________________________________ 

RGH:______________________                          |___|___|___|___|___||___| 

Telefone de Contato:  ____________________________________ 

 

1. Estadiamento  T:    (1) T1  (2) T2  (3) T3  (4) T4 (5) Tx                   |___| 

               N:    (0) N0 (1) N1 (2) N2  (3) N3 (4)  Nx                  |___| 

               M:    (0) M0   (1) M1  (2) Mx                             |___| 

2. Sítio do tumor primário:  (1) Cavidade Oral   (2) Orofaringe  (3) Hipofaringe    

                       (4) Nasofaringe  (5) Laringe  (6) Fossas Nasais /Seios Maxilares  

                       (7) Glândula Salivar (8)Tiróide  (9) oculto              |___|  

 

3. Histologia:   (1) CEC (2) Ca indiferenciado (3) Adenocarcinoma (4) Outro        |___|  

4. Tratamento :                                                           

  (0) nenhum      (1) Cirurgia        (2) RxT exclusiva     (3) RxT adjuvante  

  (4) QT Adjuvante    (5) Rxt Neoadjuvante  (6) QT Neoadjuvante   (7) Rxt + QT  

  (8) Rxt + QT adjuvantes  (9) QT paliativa                                  |___|            

5. RT dose _________Gy   (0) não   (1) desconhecido           |___|___|___|___|  

6. Reconstrução:    (0) Não  (1) Sim                                        |___|  

7. Esvaziamento:    (0) Não  (1) Sim                                       |___| 

8. .Estruturas envolvidas na ressecção (parcial/total):                    |___||___||___|  

 

    (0) Não (1) Lábios (2) Palato duro  (3) Língua Oral  (4) Soalho da Boca 

    (5) Mucosa Jugal  (6) Área retromolar  (7) Loja amigdaliana  (8) Palato mole  

    (9) Base de língua (10) Maxila  (11) Mandíbula  (12) Hipofaringe  (13) Laringe 

    (14) Tiróide  (15) Nasofaringe  (16) Glândulas Salivares (17) Cavidade/ Septo Nasal 

 

9. Sonda NE: (0) Não (1) Sim                                             |___|  

10. PEG:    (0) Não (1) Sim                                              |___|  

11. Traqueostomia: (0) Não (1) Sim                                          |___|   

 12. Alimentação atual:                                                    |___|  

         (0) VO exclusiva  (1) VO mista  (2) SNE  (3) PEG  

13. Terapia Fonoaudiológica:  (0) Não (1) Sim                                |___|   

14. Meio de comunicação:                                                 

         (1) Voz laríngea   (2) VE   (3) VTE  (4) Vibrador Laríngeo   (5) outros |___| 

15 .Fisioterapia  (0) Não (1) Sim                                            |___| 

16. Acompanhamento psicológico / psiquiátrico: (0) Não (1) Sim                   |___| 



199 

	

17. Doença em atividade: (0) Não (1) Sim                                    |___| 

18. Data do início do tratamento   _____/ _____/_____ 

19. Data da última avaliação  _____/ _____/_____ 

20. Situação na última avaliação                                              

   (1) Assintomático  (2) Vivo com recorrência local  (3) Vivo com 2º TU primário 

   (4) óbito por outra causa  (5) óbito por CA   (6) Perdido de vista  

   (7) Recidiva sistêmica / Metástase                                        |___|  

21. Proposta terapêutica (recorrência)                 

  (0) nenhum      (1) Cirurgia        (2) RxT exclusiva     (3) RxT adjuvante  

  (4) QT Adjuvante    (5) Rxt Neoadjuvante  (6) QT exclusiva   (7) Rxt + QT  

  (8)  Rxt + QT adjuvantes  (9)  à definir  (10) Cuidados Paliativos              |___| 
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Anexo D - Ficha de Registro do Paciente 

 

 

1. Nome:________________________________________________  

  RGH:______________________                    |___|___|___|___|___| |___| 

  Telefone de Contato  ____________________________________________________ 

  Residência: 

____________________________________________________________________ 

2. Sexo: (1) M (2) F                                                   |___| 

3. Idade: ________                                               |___||___| 

4. Data de Nascimento: _____/_____/_____                        |___||___||___| 

5. Estado Civil: (1) S (2) C (3) V (4) D                                     |___| 

6. Filhos: (0) Não (1) Sim   |___|    Quantos?  |___| 

7. Arranjo familiar: (0) mora só (1) mora com alguém                         |___| 

8. Escolaridade: (0) analfabeto (1) Ensino fundamental I incompleto  

 (2) Ensino fundamental I completo  (3) Ensino Fundamental II incompleto   

 (4) ensino Fundamental II completo (5) Superior incompleto (6) Superior completo     

 (7) Pós- Graduação                                                   |___| 

9. Profissão: _____________________________ 

10. Religião (0) Ateu  (1) Católica (2) Evangélica (3) Protestante (4) Espírita  

           (5) Judaica (6) Budista (7) Islamismo (8) Outras                  |___| 

11. Trabalha atualmente: (0) Não (1) Sim                                   |___| 

12. Fumo: (0) nunca (1) parou (2) mantém o vício                             |___| 

13. Álcool: (0) nunca (1) parou (2) mantém o vício                             |___| 
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Anexo E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I – PCI Validação do 
Patients Concerns Inventory - PCI 
 
 
Convidamos você a participar de um estudo que tem por objetivo validar para o português – 
Brasil um inventário que busca identificar as preocupações individuais dos pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço nos diferentes momentos de seu tratamento. Neste inventário são 
enumerados 57 assuntos, que representam as eventuais preocupações e necessidades dos 
pacientes e uma lista de 19 profissionais para os quais os pacientes gostariam eventualmente 
de ser encaminhados. Caso você decida não participar deste estudo, não haverá qualquer 
prejuízo em relação ao tratamento que você já realiza ou irá realizar. Caso concorde em 
participar deste estudo solicitaremos inicialmente que você assine um consentimento por 
escrito, autorizando sua participação. Você completará o inventário proposto (PCI) antes do 
início de sua consulta ambulatorial e o Questionário de Qualidade de Vida da Universidade 
de Washington – UW-QOL, um questionário de qualidade de vida doença-específico para 
pacientes tratados do câncer de cabeça e pescoço. Você ainda receberá um envelope selado 
com um inventário (PCI) em branco para reteste, que deverá ser enviado via correio em até 
quinze dias. A duração estimada para a aplicação destes questionários é de aproximadamente 
15 minutos. 
 
DESPESAS E COMPENSAÇÕES 
Você não terá despesas pessoais se participar do estudo pois os dados serão coletados antes 
de sua consulta ambulatorial. Caso seja necessário o agendamento de um horário fora do dia 
de seu retorno ao ambulatório, a pesquisadora arcará com suas eventuais despesas de 
transporte. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
 
DESCONTINUAÇÃO DO ESTUDO 
Você é livre para desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 
penalização ou prejuízo em seu tratamento ou seguimento Neste caso, você não precisará 
dizer o motivo pelo qual deseja desligar-se do mesmo e deverá apenas informar sua decisão à 
pesquisadora responsável. Esclarecemos que este consentimento destina-se somente a sua 
participação nesta pesquisa, não havendo possibilidade de extensão da mesma autorização 
para outros projetos.  
 
BENEFÍCIOS E RISCOS POTENCIAIS DO ESTUDO 
Sua participação neste estudo não oferece qualquer risco ou desconforto. Os benefícios 
potenciais deste estudo incluem a possibilidade de aquisição de informações que contribuirão 
para um maior conhecimento sobre as preocupações reais dos pacientes oncológicos frente à 
doença e ao tratamento. Estas informações podem ser valorosas para a melhoria do seu 
processo de reabilitação, bem como beneficiar futuros pacientes.  
 
REGISTRO DOS PACIENTES 
 Se você participar do estudo, seus registros ficarão disponíveis para o pesquisador 
responsável, as autoridades reguladoras e sanitárias pertinentes ou poderão ser publicados 
com fins científicos, porém sua identidade permanecerá confidencial. 
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ESCLARECIMENTO SOBRE DISPONIBILIDADE PARA COMPENSAÇÃO PELA 
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA OU PARA DANOS RELACIONADOS À 
PESQUISA 
Item não considerado, pois não há riscos de danos ou desconforto ao paciente. 
 
DÚVIDAS 
Se quaisquer problemas ou pergunta surgirem a respeito do estudo, quanto a seus direitos 
como participante de uma pesquisa clínica ou a respeito de qualquer outro aspecto 
relacionado à pesquisa, você deverá entrar em contato com: 
Fgª Ivy Jungerman. Tel: 98262.0002 ou 3165.6202 
Se o pesquisador principal não fornecer informações / esclarecimentos suficientes, por favor, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Fundação 
Antono Prudente – Hospital do Câncer – A.C. Camargo/SP pelo telefone (11)2189-5000, 
ramais 2069 ou 5020, de segunda-feira à quinta-feira das 7horas às 18:00 horas e sexta-feira 
das 7 horas às 16 horas. 
 
POR FAVOR, GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES PARA CONSULTA FUTURA. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE 
Li e entendi este folheto de informações ao paciente e o formulário de consentimento livre e 
esclarecido composto de 2 páginas. Concordo voluntariamente em participar do estudo 
acima. Entendo que, mesmo após a assinatura do formulário de consentimento, posso deixar 
de participar do estudo a qualquer momento, sem dizer o motivo e sem detrimento ao meu 
tratamento presente ou futuro pelo médico. Recebi uma cópia deste folheto de informações 
ao paciente e formulário de consentimento para levar comigo. 
 
Data:  
Nome do paciente por extenso: 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do paciente: 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador: 
______________________________________________________________ 
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Anexo F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido II 
 
 
Convidamos você a participar de um estudo que tem por objetivo analisar quais são as suas 
preocupações e expectativas em relação ao tratamento oncológico ao qual você será 
submetido. Posteriormente, pretendemos avaliar se estas expectativas se modificaram ao 
longo do tempo e qual o impacto destas eventuais mudanças em sua qualidade de vida. 
Julgamos ser de grande importância conhecer as preocupações e expectativas que os 
pacientes com câncer de cabeça e pescoço têm sobre sua doença e tratamento em diferentes 
épocas após o diagnóstico Sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Você terá 
tempo suficiente para decidir se quer participar ou não. Caso você decida não participar deste 
estudo, não haverá qualquer prejuízo em relação ao tratamento que você já realiza ou irá 
realizar. Caso concorde em participar deste estudo solicitaremos inicialmente que você 
assine um consentimento por escrito, autorizando sua participação. Você completará os 
questionários propostos em 3 épocas diferentes: antes do tratamento, aos 6 meses e aos 12 
meses após o término do tratamento. 
 
DESPESAS E COMPENSAÇÕES 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo pois os dados serão 
coletados no momento de seu retorno ambulatorial. Caso seja necessário o agendamento de 
um horário fora do dia de seu retorno ao ambulatório, a pesquisadora arcará com suas 
eventuais despesas de transporte. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. 
 
DESCONTINUAÇÃO DO ESTUDO 
Você é livre para desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 
penalização ou prejuízo em seu tratamento ou seguimento Neste caso, você não precisará 
dizer o motivo pelo qual deseja desligar-se do mesmo e deverá apenas informar sua decisão à 
pesquisadora responsável.. Esclarecemos que este consentimento destina-se somente a sua 
participação nesta pesquisa, não havendo possibilidade de extensão da mesma autorização 
para outros projetos. 
 
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS: 
Logo após o aceite e a assinatura do consentimento pós-informado, você completará 6 
questionários: 
1. Escala de ansiedade e depressão – HADS 
2. Questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington- UW-QOL 
3. Inventário de Sintomas do M.D. Anderson (MDASI) - Head & Neck 
4. Questionário de Informação do Paciente (QIP)  
5. Inventário de Preocupações dos Pacientes (IPP) 
6. Protocolo de avaliação das expectativas (PAE) no início de seu tratamento ou o Protocolo 
de  
  Preenchimento das Expectativas (PPE), aos 6 e 12 meses após o tratamento. 
Os questionários serão aplicados pela pesquisadora responsável ou por uma enfermeira 
treinada, que estarão à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre 
os mesmos. A pesquisadora ou a enfermeira não influenciarão suas respostas. Caso você não 
seja alfabetizado os questionários serão lidos e suas respostas anotadas. . A duração estimada 
para a aplicação destes questionários é de aproximadamente 30 minutos. 



204 

	

BENEFÍCIOS E RISCOS POTENCIAIS DO ESTUDO 
Sua participação neste estudo não oferece qualquer risco ou desconforto. Os benefícios 
potenciais deste estudo incluem a possibilidade de aquisição de informações que contribuirão 
para um maior conhecimento sobre as expectativas e percepções reais dos pacientes 
oncológicos frente à doença e ao tratamento. Estas informações podem ser valorosas para a 
melhoria do seu processo de reabilitação, bem como beneficiar futuros pacientes.  
 
REGISTRO DOS PACIENTES 
Se você participar do estudo, seus registros ficarão disponíveis para o pesquisador 
responsável, as autoridades reguladoras e sanitárias pertinentes ou poderão ser publicados 
com fins científicos, porém sua identidade permanecerá confidencial. 
 
ESCLARECIMENTO SOBRE DISPONIBILIDADE PARA COMPENSAÇÃO PELA 
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA OU PARA DANOS RELACIONADOS À 
PESQUISA 
Item não considerado, pois não há riscos de danos ou desconforto ao paciente. 
 
DÚVIDAS 
Se quaisquer problemas ou pergunta surgirem a respeito do estudo, quanto a seus direitos 
como participante de uma pesquisa clínica ou a respeito de qualquer outro aspecto 
relacionado à pesquisa, você deverá entrar em contato com: 
Fgª Ivy Jungerman. Tel: 98262.0002 ou 3165.6202 
Se o pesquisador principal não fornecer informações / esclarecimentos suficientes, por favor, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Fundação 
Antono Prudente – Hospital do Câncer – A.C. Camargo/SP pelo telefone (11)2189-5000, 
ramais 2069 ou 5020, de segunda-feira à quinta-feira das 7horas às 18:00 horas e sexta-feira 
das 7 horas às 16 horas. 
POR FAVOR, GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES PARA CONSULTA FUTURA. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DO PACIENTE 
      Li e entendi este folheto de informações ao paciente e o formulário de consentimento 
livre e esclarecido composto de 2 páginas. Concordo voluntariamente em participar do 
estudo acima. Entendo que, mesmo após a assinatura do formulário de consentimento, posso 
deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem dizer o motivo e sem detrimento ao 
meu tratamento presente ou futuro pelo médico. Recebi uma cópia deste folheto de 
informações ao paciente e formulário de consentimento para levar comigo. 
 
Data: ______________ 
 
 
Nome do paciente por extenso: 
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do paciente: 
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador: 
  



205 

	

Anexo G - The Head & Neck Cancer Patients’ Concerns Inventory (PCI) 
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Anexo H – Termo de Autorização - University Hospital Aintree Foundation  
 
 

 
 NHS Trust 
 Professor Simon N Rogers FDS RCS FRCS MD 
  Consultant 

Regional Head and Neck Unit 
University Hospital Aintree Foundation Trust 
Lower Lane, Liverpool L9 1 AE 

 
Tel 0151 529 5287  Fax 0151 529 5288  Email snrogers@doctors.org.uk 
 
Mrs Ivy Jungerman 
Head and Neck Unit 
Hospital A. C. Camargo,  
São Paulo, Brazil. 
11th May 2012 
 Patient Concerns Inventory 
 
Dear Mrs Jungerman 
 
I am delighted that you are able to undertake a clinical outcomes research project using the 
Patient Concerns Inventory (PCI). I fully support this collaboration. As you realise the 
copyright and intellectual property for the PCI remains with the University Hospital Aintree 
and Edge Hill University. However as long as the PCI is properly cited in the study itself, as 
well as in published papers you have permission to adapt and help validate the PCI in 
whatever way your research team feels appropriate. 
We are currently using a 57-item measure which we are using in Liverpool over the next two 
to three years. After this time we might consider further changes but wish not to change it 
too frequently as it complicates assessment of utility. I attach a copy of our current PCI.  
Yours sincerely 
Simon N Rogers 
http://www.patient-concerns-inventory.co.uk/PCI/Home.html 
and  
http://www.headandneckcancer.co.uk/For+professionals/Quality+of+Life+%28QOL%29/Pat
ient+Concerns+Inventory.aspx 
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Anexo I - Questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington-  
(UW-QOL v4)  
 
 
Este questionário pergunta sobre sua saúde e qualidade de vida durante os últimos 
sete dias. Por favor responda a todas as questões marcando uma alternativa para cada 
questão. 
 
1. Dor (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu não tenho dor 
 75 [ ] Há dor leve não necessitando de medicação 
 50 [ ] Eu tenho dor moderada, requerendo uso de medicação regularmente 
 25 [ ] Eu tenho dor severa controlada somente com medicamentos controlados  
  0  [ ] Eu tenho dor severa, não controlada por medicação 
 
2. Aparência (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Não há mudança na minha aparência 
 75 [ ] A mudança na minha aparência é mínima 
 50 [ ] Minha aparência me incomoda, mas eu permaneço ativo 
 25 [ ] Eu me sinto desfigurado significativamente e limito minhas atividades devido a  

minha aparência 
   0 [ ] Eu não posso estar com outras pessoas devido a minha aparência 
 
3. Atividade (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu estou tão ativo quanto sempre estive 
 75 [ ] Existem vezes em que não posso manter meu ritmo antigo, mas não 
frequentemente 
  50 [ ] Eu estou frequentemente cansado e tenho diminuído minhas atividades embora 
eu 

ainda saia de casa 
 25 [ ] Eu não saio de casa porque eu não tenho força 
   0 [ ] Eu geralmente fico na cama ou na cadeira e não saio de casa 
 
4. Recreação (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Não há limitações para recreação em casa ou fora de casa 
 75 [ ] Há poucas coisas que eu não posso fazer, mas eu ainda saio de casa para me 
divertir 
 50 [ ] Há muitas vezes que eu gostaria de sair mais de casa, mas eu não estou bem 
para isso 
 25 [ ] Há limitação severa para o que eu posso fazer, geralmente eu fico em casa e 
assisto TV 
   0 [ ] Eu não posso fazer nada agradável 
 
5.Deglutição (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu posso engolir tão bem como sempre  
 67 [ ] Eu não posso engolir algumas comidas sólidas 
 33 [ ] Eu posso engolir somente comidas líquidas 
   0 [ ] Eu não posso engolir porque desce errado e me sufoca 
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6.Mastigação (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu posso mastigar tão bem como sempre  
 50 [ ] Eu posso comer alimentos sólidos leves mas não consigo mastigar algumas 
comidas 
   0 [ ] Eu não posso mastigar nem mesmo alimentos leves 
 
7.Fala  (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Minha fala é a mesma de sempre 
 67 [ ] Eu tenho dificuldade para dizer algumas palavras mas eu posso ser entendido 
mesmo ao telefone 
 33 [ ] Somente minha família e amigos podem me entender 
   0 [ ] Eu não sou entendido pelos outros 
 
8. Ombro (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu não tenho problemas com meu ombro 
 67 [ ] Meu ombro é endurecido mas isto não afeta minha atividade ou força 
 33 [ ] Dor ou fraqueza em meu ombro me fizeram mudar meu trabalho 
   0 [ ] Eu não posso trabalhar devido problemas com meu ombro 
 
9. Paladar (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu sinto sabor da comida normalmente 
 67 [ ] Eu sinto o sabor da maioria das comidas normalmente 
 33 [ ] Eu posso sentir o sabor de algumas comidas 
   0 [ ] Eu não sinto o sabor de nenhuma comida 
 
10. Saliva (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Minha saliva é de consistência normal 
 67 [ ] Eu tenho menos saliva que o normal, mas ainda é o suficiente 
 33 [ ] Eu tenho muito pouca saliva 
   0 [ ] Eu não tenho saliva 
 
11. Humor (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Meu humor é excelente e não foi afetado por causa do meu câncer 
 75 [ ] Meu humor é geralmente bom e é somente afetado por causa do meu câncer  
 ocasionalmente 
 50 [ ] Eu não estou nem com bom humor nem deprimido por causa do meu câncer 
 25 [ ] Eu estou um pouco deprimido por causa do meu câncer 
  0 [ ] Eu estou extremamente deprimido por causa do meu câncer 
 
12. Ansiedade (marque uma alternativa [ ]) 
100 [ ] Eu não estou ansioso por causa do meu câncer 
 67 [ ] Eu estou um pouco ansioso por causa do meu câncer 
 33 [ ] Eu estou ansioso por causa do meu câncer 
  0  [ ] Eu estou muito ansioso por causa do meu câncer 
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Quais problemas tem sido os mais importantes para você durante os últimos 7 dias?  
Marque [] em até 3 alternativas 
 
[] Dor    [] Deglutição   [] Paladar 
[] Aparência   [] Mastigação   [] Saliva 
[] Atividade   [] Fala    [] Humor 
[] Recreação   [] Ombro   [] Ansiedade 
 
Questões gerais 
 
Comparado com o mês antes de você desenvolver o câncer, como você classificaria 
sua qualidade de vida relacionada à saúde (marque uma alternativa: [ ]) 
[ ] Muito melhor 
[ ] Um pouco melhor 
[ ] Mais ou menos o mesmo 
[ ] Um pouco pior 
[ ] Muito pior 
 
Em geral, você poderia dizer que sua qualidade de vida relacionada à saúde nos 
últimos 7 dias tem sido: (marque uma alternativa [ ]) 
[ ] Excelente 
[ ] Muito boa 
[ ] Boa 
[ ] Média 
[ ] Ruim 
[ ] Muito ruim 
 
De um modo geral a qualidade de vida inclui não somente saúde física e mental, mas 
também muitos outros fatores, tais como família, amigos, espiritualidade, atividades 
de lazer pessoal que são importantes para sua satisfação com a vida. Considerando 
tudo em sua vida que contribui para seu bem-estar pessoal, classifique a sua 
qualidade de vida em geral durante os últimos 7 dias. (marque uma alternativa: [ ]) 
[ ] Excelente 
[ ] Muito boa 
[ ] Boa 
[ ] Média 
[ ] Ruim 
[ ] Muito ruim 
 
Por favor descreva quaisquer outros problemas (médicos ou não médicos) que são 
importantes para sua qualidade de vida e que não tenham sido adequadamente 
mencionados pelas nossas perguntas (você pode anexar folhas adicionais se 
necessário). 
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Anexo J - Versão final do Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP 
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Anexo K - Escala de Ansiedade e Depressão - HADS 
 
 
1. Nome:          
 
2. RGH:          
 
 
Marque com um X a resposta que melhor corresponder a como você tem se 
sentindo na última semana. Não é preciso pensar muito, as respostas 
espontâneas têm mais valor do que aquelas que se pensa muito. Marque 
apenas uma resposta a cada pergunta. 
 
A1 1. Eu me sinto tenso ou contraído 

3 (   ) A maior parte do tempo 
2 (   ) Boa parte do tempo 
1 (   ) De vez em quando 
0 (   ) Nunca 

 
D1 2. Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes 

0 (   ) Sim, do mesmo jeito que antes 
1 (   ) Não tanto quanto antes 
2 (   ) Só um pouco 
3 (   ) Já não sinto mais prazer em nada 

 
A2 3. Eu sinto uma espécie de medo como se alguma coisa ruim fosse acontecer 

3 ( ) Sim, de um jeito muito forte 
2 ( ) Sim, mas não tão forte 
1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa 
0 ( ) Não sinto nada disso 

 
D2 4. Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas 

0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes 
1 ( ) Atualmente um pouco menos 
2 ( ) Atualmente bem menos 
3 ( ) Não consigo mais 

 
A3 5. Estou com a cabeça cheia de preocupações 

3 ( ) A maior parte do tempo 
2 ( ) Boa parte do tempo 
1 ( ) De vez em quando 
0 ( ) Nunca 

 
D3 6. Eu me sinto alegre 

3 ( ) Nunca 
2 ( ) Poucas vezes 
1 ( ) Muitas vezes 
0 ( ) A maior parte do tempo 

 
A4 7. Consigo ficar sentado a vontade e me sentir relaxado 

0 ( ) Sim, quase sempre 
1 ( ) Muitas vezes 
2 ( ) Poucas vezes 
3 ( ) Nunca 
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D4 8. Eu estou lento para pensar e fazer as coisas 
3 ( ) Quase sempre 
2 ( ) Muitas vezes 
1 ( ) De vez em quando 
0 ( ) Nunca 

 
A5 9. Eu tenho uma sensação ruim de medo com um frio na barriga ou um aperto no 
 estômago 

0 ( ) Nunca 
1 ( ) De vez em quando 
2 ( ) Muitas vezes 
3 ( ) Quase sempre 

 
D5 10. Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência 

3 ( ) Completamente 
2 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria 
1 ( ) Talvez não tanto quando antes 
0 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 
A6 11. Eu me sinto inquieto como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum 

3 ( ) Sim, demais 
2 ( ) Bastante 
1 ( ) Um pouco 
0 ( ) Não me sinto assim 

 
D6 12. Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir 

0 ( ) Do mesmo jeito que antes 
1 ( ) Um pouco menos do que antes 
2 ( ) Bem menos que antes 
3 ( ) Quase nunca 

 
A7 13. De repente tenho a sensação de entrar em pânico 

3 ( ) A quase todo momento 
2 ( ) Várias vezes 
1 ( ) De vez em quando 
0 ( ) Não sinto isso 

 
D7 14. Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de TV, rádio ou quando leio 
 alguma coisa 

0 ( ) Quase sempre 
1 ( ) Várias vezes 
2 ( ) Poucas vezes 
3 ( ) Quase nunca 
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Anexo L - Inventário de Sintomas do M.D. Anderson (MDASI) - Head & Neck –  
Parte I 
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Anexo M - Questionário de Informação do Paciente (QIP)  
 
 
Nome:________________________________________________  Data: ____________ 

RGH: ____________________________________  

 

As pessoas diferem no que diz respeito a obter detalhar sobre uma doença séria. Estamos 

tentando compreender melhor este tema para aprimorar as informações que os nossos pacientes 

recebem. 
 

Seção A: 
 

Qual afirmação descreve melhor a sua atitude no que diz respeito à informação sobre a sua 

doença? Por favor, escolha apenas uma afirmação: 
 

1. Não quero saber detalhes; deixo que o médico decida      (   )   

2. Quero informações adicionais apenas quando são boas notícias    (   )   

3. Quero toda informação possível, boa ou má     (   )   

 

Seção B: 
 

Esta é uma lista de tipos diferentes e informações sobre doenças e tratamento. Marque apenas 

um número para cada afirmação. 

 
1. É necessário saber esta informação de qualquer maneira 

2. Não é necessário ter esta informação. 

3. É uma informação necessária, mas não gostaria de ter. 

 

- Se é ou não câncer       (   ) 

- Qual é o nome médico específico da doença   (   ) 

- Quando você está em tratamento, saber como está progredindo, semana a semana  (   ) 

- Quais são as chances de cura   (   ) 

- Quais são todos os tratamentos possíveis   (   ) 

- Quais são todos os efeitos colaterais do tratamento   (   ) 

- Como o tratamento funciona para tratar a doença   (   ) 

 

Seção C: 

 

Gostaríamos de saber se você tem preferência quanto à pessoa que o informou sobre a sua 

doença na primeira vez que lhe foi explicada. Você gostaria que a informação tivesse sido dada 

por:  
 

1. Seu clínico geral                    (   ) 

2. O médico especialista do hospital    (   ) 

3. Uma enfermeira                    (   ) 

4. Sem preferência                    (   ) 

5. Um familiar                        (    ) 

6. Outros                             (   )     
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Anexo N - Protocolo de Avaliação das Expectativas (PAE) 
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Anexo O - Protocolo de Preenchimento das Expectativas (PPE)  
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Anexo P - Medidas de tendência central e de variabilidade dos domínios do UW-
QOL, nos momentos pré-tratamento (N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) 
após o diagnóstico 
 
Domínios Momento n média (dp) mediana mín- máx 

Dor pré 104 66,1 (29,1) 75 0-100 

 6 meses 80 82,5 (25,3) 100 0-100 

 12 meses 62 88,7 (20,6) 100 25-100 

Atividade pré 104 82,5 (24,1) 100 0-100 

 6 meses 80 74,7 (27,1) 75 0-100 

 12 meses 62 85,1 (21,5) 100 0-100 

Recreação pré 104 83,7 (24,3) 100 25-100 

 6 meses 80 76,9 (25,7) 75 25-100 

 12 meses 62 87,1 (22,1) 100 25-100 

Ombros pré 104 95,5 (16,8) 100 0-100 

 6 meses 80 90,4 (23,9) 100 0-100 

 12 meses 62 93,6 (16,9) 100 33-100 

Humor pré 104 76,4 (30,3) 100 0-100 

 6 meses 80 82,8 (25,3) 100 25-100 

 12 meses 62 89,1 (20,1) 100 25-100 

Ansiedade pré 104 61,6 (35,1) 67 0-100 

 6 meses 80 70,2 (33,7) 67 0-100 

 12 meses 62 77,5 (28,1) 83,5 0-100 

Aparência pré 104 87,7 (20,0) 100 0-100 

 6 meses 80 85,3 (20,6) 100 25-100 

 12 meses 62 85,5 (24,6) 100 0-100 

Deglutição pré 104 80,1 (28,5) 100 0-100 

 6 meses 80 73,0 (31,5) 67 0-100 

 12 meses 62 79,7 (24,4) 100 0-100 

Mastigação pré 104 72,1 (38,1) 100 0-100 

 6 meses 80 58,1 (39,3) 50 0-100 

 12 meses 62 72,6 (34,7) 100 0-100 

Fala pré 104 85,6 (24,5) 100 0-100 

 6 meses 80 81,0 (21,7) 83,5 0-100 

 12 meses 62 82,4 (23,1) 100 0-100 

Paladar pré 104 87,2 (26,8) 100 0-100 

 6 meses 80 59,1 (38,7) 67 0-100 

 12 meses 62 74,2 (33,3) 100 0-100 

Saliva pré 104 95,2 (15,0) 100 33-100 

 6 meses 80 70,0 (31,3) 67 0-100 

 12 meses 62 71,0 (33,4) 83,5 0-100 

QV Global pré 104 81,4 (14,5) 84,7 33,9-100 

 6 meses 80 75,3 (15,8) 77 30,6-100 
 12 meses 62 82,2 (13,2) 83,8 47,3-100 

 
UW-QOL: Questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington; dp: desvio padrão; 
mín-máx: mínimo-máximo; QV: qualidade de vida 
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Anexo Q - Frequência e porcentagem de pacientes, de acordo com a intensidade de sintomas, no momento pré-tratamento (N=104) 
 
 

 
 
 
  

Dor 39	(37,5) 4	(3,8) 12	(11,5) 3	(2,9) 6	(5,8) 8	(7,7) 15	(14,4) 1	(1,0) 8	(7,7) 6	(5,8) 2	(1,9)
Cansaço	(fadiga) 59	(56,7) 4	(3,8) 3	(2,9) 5	(4,8) 7	(6,7) 8	(7,7) 8	(7,7) 3	(2,9) 3	(2,9) 3	(2,9) 1	(1,0)
Enjôo	(náusea) 95	(91,4) 2	(1,9) 1	(1,0) 4	(3,8) 0 0 2	(1,9) 0 0 0 0
Problemas	de	sono 53	(51,0) 3	(2,9) 9	(8,7) 5	(4,8) 5	(4,8) 8	(7,6) 7	(6,7) 5	(4,8) 3	(2,9) 4	(3,9) 2	(1,9)
Preocupações	(aborrecimentos) 44	(42,3) 5	(4,8) 7	(6,7) 6	(5,8) 7	(6,7) 6	(5,8) 13	(12,5) 4	(3,8) 6	(5,8) 5	(4,8) 1	(1,0)

Falta	de	ar 87	(83,6) 2	(1,9) 0 3	(2,9) 2	(1,9) 3	(2,9) 3	(2,9) 0 1	(1,0) 3	(2,9) 0
Dificuldade	para	lembrar	das	coisas 76	(73,1) 3	(2,9) 5	(4,8) 3	(2,9) 2	(1,9) 1	(1,0) 11	(10,5) 1	(1,0) 0 2	(1,9) 0
Falta	de	apetite 76	(73,1) 0 2	(1,9) 7	(6,7) 4	(3,8) 1	(1,0) 7	(6,7) 3	(2,9) 1	(1,0) 2	(1,9) 1	(1,0)

Sonolência 67	(64,4) 3	(2,8) 5	(4,8) 3	(2,9) 4	(3,9) 4	(3,9) 8	(7,7) 2	(1,9) 3	(2,9) 4	(3,8) 1	(1,0)
Sensação	de	boca	seca 69	(66,4) 1	(1,0) 5	(4,8) 1	(1,0) 6	(5,7) 7	(6,7) 10	(9,6) 0 1	(1,0) 3	(2,8) 1	(1,0)
Sentimento	de	tristeza 62	(59,6) 7	(6,7) 4	(3,9) 7	(6,7) 4	(3,9) 4	(3,9) 8	(7,6) 3	(2,9) 2	(1,9) 2	(1,9) 1	(1,0)
Vômitos 101	(97,1) 0 0 0 0 0 1	(1,0) 0 0 2	(1,9) 0
Sensação	de	dormência/formigamento 76	(73,1) 0 5	(4,8) 5	(4,8) 5	(4,8) 3	(2,8) 5	(4,8) 2	(1,9) 1	(1,0) 1	(1,0) 1	(1,0)
Catarro	na	boca	ou	garganta 62	(59,6) 1	(1,0) 8	(7,7) 5	(4,8) 3	(2,9) 4	(3,9) 7	(6,7) 2	(1,9) 2	(1,9) 8	(7,7) 2	(1,9)

Dificuldade	para	engolir/mastigar 56	(53,9) 2	(1,9) 13	(12,5) 5	(4,8) 1	(1,0) 0 9	(8,7) 5	(4,8) 4	(3,9) 6	(5,7) 3	(2,8)
Engasgamento 84	(80,7) 1	(1,0) 4	(3,8) 4	(3,8) 0 0 5	(4,8) 1	(1,0) 1	(1,0) 3	(2,9) 1	(1,0)
Problemas	com	a	voz/	para	falar 62	(59,6) 2	(1,9) 10	(9,6) 1	(1,0) 7	(6,7) 2	(1,9) 6	(5,8) 6	(5,8) 0 7	(6,7) 1	(1,0)

Dor/queimação	ou	irritação	na	pele 85	(81,6) 1	(1,0) 2	(1,9) 5	(4,8) 1	(1,0) 1	(1,0) 4	(3,8) 1	(1,0) 1	(1,0) 1	(1,0) 2	(1,9)
Constipação 84	(80,8) 0 8	(7,7) 0 1	(1,0) 2	(1,9) 6	(5,7) 1	(1,0) 0 0 2	(1,9)
Dificuldade	para	sentir	gosto	da	comida 81	(77,9) 2	(1,9) 3	(2,9) 0 2	(1,9) 1	(1,0) 7	(6,7) 2	(1,9) 1	(1,0) 3	(2,9) 2	(1,9)
Feridas	na	boca/garganta 65	(62,5) 1	(1,0) 14	(13,5) 0 0 1	(1,0) 7	(6,6) 2	(1,9) 3	(2,9) 5	(4,8) 6	(5,8)
Problemas com dentes/gengivas 73 (70,2) 0 9 (8,7) 2 (1,9) 3	(2,9) 2 (1,9) 7 (6,7) 2 (1,9) 1 (1,0) 3 (2,9) 2 (1,9)

4 5 6 7

Intensidade

8 9 100 1

Pré‐	tratamento

Sintomas	/	N(%)
2 3
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Anexo R - Frequência e porcentagem de pacientes, de acordo com a intensidade de sintomas, aos 6 meses após o diagnóstico (N=80) 
 
 

 
 
  

Dor 59	(73,7) 2	(2,5) 2	(2,5) 3	(3,8) 2	(2,5) 1	(1,3) 7	(8,7) 2	(2,5) 0 2	(2,5) 0
Cansaço	(fadiga) 43	(53,8) 5	(6,2) 0 2	(2,5) 8	(10,0) 7	(8,7) 12	(15,0) 0 0 1	(1,3) 2	(2,5)
Enjôo	(náusea) 67	(83,7) 0 1	(1,3) 2	(2,5) 2	(2,5) 2	(2,5) 3	(3,7) 1	(1,3) 1	(1,3) 1	(1,2) 0
Problemas	de	sono 54	(67,4) 2	(2,5) 0 2	(2,5) 4	(5,0) 4	(5,0) 8	(10,0) 1	(1,3) 2	(2,5) 3	(3,8) 0
Preocupações	(aborrecimentos) 40	(50,0) 4	(5,0) 3	(3,7) 7	(8,7) 3	(3,7) 8	(10,0) 9	(11,3) 3	(3,8) 0 3	(3,8) 0
Falta	de	ar 70	(87,5) 0 0 2	(2,5) 3	(3,8) 2	(2,5) 3	(3,7) 0 0 0 0
Dificuldade	para	lembrar	das	coisas 60	(75,0) 3	(3,7) 0 3	(3,7) 3	(3,7) 0 5	(6,3) 4	(5,0) 1	(1,3) 1	(1,3) 0
Falta	de	apetite 53	(66,3) 2	(2,5) 5	(6,2) 5	(6,2) 3	(3,7) 2	(2,5) 3	(3,7) 0 1	(1,3) 5	(6,3) 1	(1,3)
Sonolência 46	(57,5) 3	(3,8) 0 4	(5,0) 7	(8,7) 4	(5,0) 5	(6,3) 1	(1,2) 2	(2,5) 8	(10,0) 0
Sensação	de	boca	seca 29	(36,3) 4	(5,0) 10	(12,5) 2	(2,5) 3	(3,7) 5	(6,3) 14	(17,5) 3	(3,7) 4	(5,0) 4	(5,0) 2	(2,5)
Sentimento	de	tristeza 56	(70,0) 6	(7,5) 4	(5,0) 4	(5,0) 2	(2,5) 2	(2,5) 2	(2,5) 0 2	(2,5) 1	(1,3) 1	(1,2)
Vômitos 75	(93,7) 0 1	(1,3) 0 1	(1,3) 0 1	(1,3) 0 1	(1,2) 1	(1,2) 0
Sensação	de	dormência/formigamento 61	(76,2) 1	(1,2) 0 5	(6,3) 3	(3,8) 2	(2,5) 1	(1,2) 3	(3,8) 0 4	(5,0) 0
Catarro	na	boca	ou	garganta 34	(42,5) 4	(5,0) 3	(3,7) 5	(6,2) 5	(6,2) 5	(6,2) 10	(12,5) 7	(8,8) 1	(1,3) 5	(6,3) 1	(1,3)
Dificuldade	para	engolir/mastigar 28	(35,0) 3	(3,7) 5	(6,2) 3	(3,7) 4	(5,0) 8	(10,0) 11	(13,7) 5	(6,3) 1	(1,3) 7	(8,8) 5	(6,3)
Engasgamento 65	(81,3) 0 0 2	(2,5) 6	(7,5) 3	(3,7) 4	(5,0) 0 0 0 0
Problemas	com	a	voz/	para	falar 41	(51,3) 4	(5,0) 2	(2,5) 7	(8,8) 2	(2,5) 4	(5,0) 10	(12,5) 2	(2,5) 2	(2,5) 3	(3,8) 3	(3,6)
Dor/queimação	ou	irritação	na	pele 60	(75,0) 0 2	(2,5) 5	(6,3) 4	(5,0) 0 7	(8,8) 1	(1,2) 1	(1,2) 0 0
Constipação 61	(76,2) 0 4	(5,0) 1	(1,3) 2	(2,5) 1	(1,3) 7	(8,8) 2	(2,5) 1	(1,2) 1	(1,2) 0
Dificuldade	para	sentir	gosto	da	comida 35	(43,7) 2	(2,5) 15	(18,7) 3	(3,7) 3	(3,7) 5	(6,2) 7	(8,8) 1	(1,3) 3	(3,8) 5	(6,3) 1	(1,3)
Feridas	na	boca/garganta 59	(73,8) 2	(2,5) 5	(6,3) 2	(2,5) 3	(3,7) 0 4	(5,0) 2	(2,5) 0 3	(3,7) 0
Problemas com dentes/gengivas 48 (60,0) 3 (3,7) 8 (10,0) 4 (5,0) 4	(5,0) 0 5 (6,3) 1 (1,3) 0 7 (8,7) 0

6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

6	meses

Sintomas	/	N(%)

Intensidade
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Anexo S - Frequência e porcentagem de pacientes, de acordo com a intensidade de sintomas, aos 12 meses após o diagnóstico (N=62) 
 

 
 
  

Dor 43	(69,4) 6	(9,7) 0 2	(3,2) 2	(3,2) 1	(1,6) 5	(8,1) 2	(3,2) 0 1	(1,6) 0
Cansaço	(fadiga) 42	(67,7) 6	(9,8) 1	(1,6) 3	(4,9) 2	(3,2) 2	(3,2) 2	(3,2) 1	(1,6) 0 1	(1,6) 2	(3,2)
Enjôo	(náusea) 57	(91,9) 1	(1,6) 1	(1,6) 2	(3,3) 0 0 1	(1,6) 0 0 0 0
Problemas	de	sono 44	(71,0) 1	(1,6) 3	(4,8) 3	(4,8) 4	(6,6) 1	(1,6) 2	(3,2) 1	(1,6) 0 3	(4,8) 0
Preocupações	(aborrecimentos) 31	(50,0) 8	(12,9) 3	(4,8) 5	(8,1) 3	(4,8) 1	(1,7) 6	(9,7) 2	(3,2) 0 2	(3,2) 1	(1,6)
Falta	de	ar 54	(87,1) 1	(1,6) 1	(1,6) 1	(1,6) 1	(1,6) 0 2	(3,3) 1	(1,6) 0 1	(1,6) 0
Dificuldade	para	lembrar	das	coisas 46	(74,2) 2	(3,3) 0 3	(4,8) 3	(4,8) 3	(4,8) 3	(4,8) 0 0 2	(3,3) 0
Falta	de	apetite 43	(69,4) 5	(8,1) 0 3	(4,8) 1	(1,6) 2	(3,2) 4	(6,5) 0 1	(1,6) 3	(4,8) 0
Sonolência 43	(69,3) 2	(3,2) 1	(1,6) 4	(6,5) 4	(6,5) 2	(3,2) 4	(6,5) 1	(1,6) 0 0 1	(1,6)
Sensação	de	boca	seca 21	(33,9) 4	(6,5) 5	(8,1) 6	(9,7) 5	(8,1) 1	(1,6) 8	(12,9) 7	(11,2) 0 3	(4,8) 2	(3,2)
Sentimento	de	tristeza 44	(71,0) 3	(4,8) 1	(1,6) 1	(1,6) 3	(4,8) 1	(1,6) 4	(6,6) 2	(3,2) 2	(3,2) 1	(1,6) 0
Vômitos 62	(100,0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensação	de	dormência/formigamento 44	(71,0) 1	(1,6) 0 3	(4,8) 7	(11,3) 3	(4,8) 2	(3,3) 0 0 2	(3,2) 0
Catarro	na	boca	ou	garganta 31	(50,0) 3	(4,8) 2	(3,2) 7	(11,3) 6	(9,7) 2	(3,2) 6	(9,7) 0 1	(1,6) 3	(4,8) 1	(1,7)
Dificuldade	para	engolir/mastigar 29	(46,8) 2	(3,2) 4	(6,5) 5	(8,0) 8	(12,9) 1	(1,6) 5	(8,1) 5	(8,1) 0 2	(3,2) 1	(1,6)
Engasgamento 49	(79,0) 1	(1,6) 0 4	(6,5) 3	(4,8) 1	(1,6) 2	(3,2) 1	(1,6) 0 0 1	(1,7)
Problemas	com	a	voz/	para	falar 35	(56,5) 5	(8,0) 3	(4,8) 5	(8,1) 4	(6,5) 1	(1,6) 3	(4,8) 1	(1,6) 1	(1,6) 4	(6,5) 0
Dor/queimação	ou	irritação	na	pele 48	(77,4) 3	(4,9) 1	(1,6) 1	(1,6) 2	(3,2) 1	(1,6) 4	(6,5) 0 0 2	(3,2) 0
Constipação 47	(75,8) 1	(1,6) 0 4	(6,5) 2	(3,2) 1	(1,6) 4	(6,5) 0 1	(1,6) 2	(3,2) 0
Dificuldade	para	sentir	gosto	da	comida 37	(59,7) 3	(4,8) 4	(6,5) 2	(3,2) 4	(6,5) 2	(3,2) 3	(4,8) 2	(3,2) 0 4	(6,5) 1	(1,6)
Feridas	na	boca/garganta 53	(85,5) 0 0 4	(6,5) 2	(3,2) 0 2	(3,2) 0 1	(1,6) 0 0
Problemas com dentes/gengivas 43 (69,4) 4 (6,5) 1 (1,6) 4 (6,5) 3 (4,8) 1 (1,6) 3 (4,8) 1 (1,6) 0 1 (1,6) 1 (1,6)

5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

12	meses

Sintomas	/	N(%)

Intensidade
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Anexo T - Frequência e porcentagem de pacientes, de acordo com a intensidade de sintomas nos momentos pré-tratamento  
(N=104), 6 meses (N=80) e 12 meses (N=62) após o diagnóstico 
 
 

 
 
NOTA: Intensidade dos sintomas agrupados em graus 0, 1-3, 4-6 e 7-10 
 
 

Sintomas / N(%) 0 1‐3 4‐6 7‐10 0 1‐3 4‐6 7‐10 0 1‐3 4‐6 7‐10
Dor 39	(37,5) 13	(12,5) 24	(23,1) 28	(26,9) 59	(73,7) 7	(8,8) 10	(12,5) 4	(5,0) 43	(69,4) 10	(16,1) 8	(12,9) 1	(1,6)
Cansaço (fadiga) 59	(56,7) 16	(15,4) 19	(18,3) 10	(9,6) 43	(53,8) 15	(18,7) 19	(23,7) 3	(3,8) 42	(67,7) 11	(17,7) 5	(8,1) 4	(6,5)
Enjôo (náusea) 95	(91,3) 6	(5,8) 2	(1,9) 1	(1,0) 67	(83,7) 4	(5,0) 6	(7,5) 3	(3,8) 57	(91,9) 3	(4,9) 1	(1,6) 1	(1,6)
Problemas de sono 53	(51,0) 13	(12,5) 20	(19,2) 18	(17,3) 54	(67,5) 8	(10,0) 13	(16,2) 5	(6,3) 44	(71,0) 8	(12,9) 4	(6,4) 6	(9,7)
Preocupações (aborrecimentos) 44	(42,3) 18	(17,3) 23	(22,1) 19	(18,3) 40	(50,0) 14	(17,5) 20	(25,0) 6	(7,5) 31	(50,0) 16	(25,8) 9	(14,5) 6	(9,7)
Falta de ar 87	(83,6) 7	(6,7) 6	(5,8) 4	(3,9) 70	(87,4) 5	(6,3) 5	(6,3) 0	(,0) 54	(87,1) 3	(4,9) 3	(4,8) 2	(3,2)
Dificuldade para lembrar	das	coisas 76	(73,1) 8	(7,7) 13	(12,5) 7	(6,7) 60	(75,0) 9	(11,3) 9	(11,3) 2	(2,4) 46	(74,2) 8	(12,9) 6	(9,7) 2	(3,2)
Falta de apetite 76	(73,0) 11	(10,6) 11	(10,6) 6	(5,8) 53	(66,3) 10	(12,5) 5	(6,2) 12	(15,0) 43	(69,3) 9	(14,5) 6	(9,7) 4	(6,5)
Sonolência 67	(64,4) 10	(9,6) 14	(13,5) 13	(12,5) 46	(57,5) 14	(17,5) 10	(12,5) 10	(12,5) 43	(69,4) 10	(16,1) 7	(11,3) 2	(3,2)
Sensação de boca seca 69	(66,3) 8	(7,7) 17	(16,4) 10	(9,6) 29	(36,2) 9	(11,3) 22	(27,5) 20	(25,0) 21	(33,9) 15	(24,2) 16	(25,8) 10	(16,1)
Sentimento de tristeza 62	(59,6) 18	(17,3) 15	(14,4) 9	(8,7) 56	(70,0) 12	(15,0) 4	(5,0) 8	(10,0) 44	(70,9) 7	(11,3) 7	(11,3) 4	(6,5)
Vômitos 101	(97,1) 0	(,0) 1	(1,0) 2	(1,9) 75	(93,7) 1	(1,3) 1	(1,3) 3	(3,7) 62	(100,0) 0	(,0) 0	(,0) 0	(,0)
Sensação de dormência/formigamento 76	(73,1) 10	(9,6) 10	(9,6) 8	(7,7) 61	(76,2) 9	(11,3) 6	(7,5) 4	(5,0) 44	(71,0) 11	(17,7) 5	(8,1) 2	(3,2)
Catarro na boca ou garganta 62	(59,6) 9	(8,7) 13	(12,5) 20	(19,2) 34	(42,5) 14	(17,5) 22	(27,5) 10	(12,5) 31	(50,0) 16	(25,8) 8	(12,9) 7	(11,3)
Dificuldade para engolir/mastigar 56	(53,8) 8	(7,7) 14	(13,5) 26	(25,0) 28	(35,0) 10	(12,5) 24	(30,0) 18	(22,5) 29	(46,8) 15	(24,2) 11	(17,7) 7	(11,3)
Engasgamento 84	(80,7) 5	(4,8) 6	(5,8) 9	(8,7) 65	(81,2) 8	(10,0) 7	(8,8) 0	(,0) 49	(79,0) 8	(12,9) 4	(6,5) 1	(1,6)
Problemas com a voz/	para	falar 62	(59,6) 10	(9,6) 14	(13,5) 18	(17,3) 41	(51,2) 13	(16,3) 16	(20,0) 10	(12,5) 35	(56,4) 14	(22,6) 5	(8,1) 8	(12,9)
Dor/queimação ou irritação	na	pele 85	(81,7) 7	(6,7) 6	(5,8) 6	(5,8) 60	(75,0) 9	(11,2) 8	(10,0) 3	(3,8) 48	(77,4) 6	(9,7) 5	(8,1) 3	(4,8)
Constipação 84	(80,7) 1	(1,0) 9	(8,7) 10	(9,6) 61	(76,3) 3	(3,7) 10	(12,5) 6	(7,5) 47	(75,8) 7	(11,3) 5	(8,1) 3	(4,8)
Dificuldade para sentir	gosto	da	comida 81	(77,8) 4	(3,9) 10	(9,6) 9	(8,7) 35	(43,7) 8	(10,0) 13	(16,3) 24	(30,0) 37	(59,7) 9	(14,5) 7	(11,3) 9	(14,5)
Feridas na boca/garganta 65	(62,5) 1	(1,0) 10	(9,6) 28	(26,9) 59	(73,7) 7	(8,8) 6	(7,5) 8	(10,0) 53	(85,5) 6	(9,7) 2	(3,2) 1	(1,6)
Problemas com dentes/gengivas 73 (70,2) 5 (4,8) 11 (10,6) 15 (14,4) 48 (60,0) 11	(13,7) 6 (7,5) 15 (18,8) 43 (69,4) 11 (17,7) 5 (8,1) 3 (4,8)

Intensidade
Pré	(N=104) 6	meses	(N=80) 12	meses	(N=62)
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Anexo U – Frequência relativa das preocupações selecionadas pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, no momento pré-tratamento 
(N=104) 
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Anexo V - Frequência relativa dos profissionais selecionados pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, no momento pré-tratamento 
(N=104) 
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Anexo W – Frequência relativa das preocupações selecionadas pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, aos 6 meses após o diagnóstico 
(N=80) 
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Anexo X - Frequência relativa dos profissionais selecionados pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, aos 6 meses após o diagnóstico 
(N=80) 
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Anexo Y - Frequência relativa das preocupações selecionadas pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, aos 12 meses após o diagnóstico 
(N=62) 
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Anexo Z – Frequência relativa dos profissionais selecionados pelos pacientes no 
Inventário de Preocupações dos Pacientes – IPP, aos 12 meses após o diagnóstico 
(N=62) 
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Apêndice 1 - Associações não significantes entre o grau de preenchimento das 
expectativas e qualidade de vida global aos 6 meses após o tratamento (Itens/ 
Profissionais) 
 
 

 
Continua 

 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não	se	aplica 13 78,4	(15,2) 80,6 47,9‐97,3 0,04

pior 21 67,7	(15,1) 68,1 38,2‐95,2
igual 35 77,0	(16,6) 79,2 30,6‐100,0
melhor 11 80,8	(11,4) 80,6 61,8‐100,0

não	se	aplica 17 76,7	(13,9) 80,6 45,2‐97,3 0,20
pior 10 65,7	(18,2) 64,6 38,2‐95,2
igual 42 75,6	(15,8) 76,3 30,6‐100,0
melhor 11 81,0	(14,7) 84,8 56,9‐100,0

não	se	aplica 29 75,6	(15,1) 77,0 38,2‐97,3 0,24
pior 8 63,8	(20,9) 61,5 30,6‐97,9
igual 33 76,3	(15,3) 77,0 47,3‐100,0
melhor 10 80,4	(13,2) 84,0 54,8‐100,0

não	se	aplica 40 79,1	(14,6) 82,3 47,3‐100,0 0,02
pior 12 62,4	(13,8) 62,5 38,2‐80,6
igual 12 74,0	(14,6) 73,0 45,1‐97,9
melhor 16 76,6	(17,1) 79,8 30,6‐100,0

não	se	aplica 57 75,7	(15,9) 79,2 30,6‐100,0 0,06
pior 4 56,3	(13,5) 52,4 45,2‐75,0
igual 12 74,9	(15,3) 70,9 45,1‐97,9
melhor 7 84,2	(8,8) 84,8 73,7‐100,0

não	se	aplica 51 76,2	(17,0) 79,8 30,6‐100,0 0,08
pior 12 66,5	(11,9) 68,1 45,1‐84,1
igual 11 76,6	(12,5) 74,4 61,9‐97,9
melhor 6 83,6	(12,8) 85,4 60,4‐100,0

não	se	aplica 50 76,6	(13,5) 78,2 47,9‐100,0 0,02
pior 9 60,0	(16,0) 61,8 38,2‐92,4
igual 15 78,9	(15,6) 77,0 45,1‐100,0
melhor 6 78,6	(24,3) 85,4 30,6‐100,0

não	se	aplica 17 78,3	(16,1) 82,7 38,2‐97,3 0,02
pior 16 64,2	(16,0) 64,5 30,6‐92,4
igual 34 76,7	(15,5) 75,7 45,1‐100,0
melhor 13 81,5	(9,7) 80,6 63,2‐100,0

não	se	aplica 46 78,0	(15,4) 80,6 38,2‐100,0 0,18
pior 13 68,0	(11,9) 69,5 45,2‐84,8
igual 12 75,3	(15,7) 73,0 45,1‐100,0
melhor 9 72,1	(21,3) 82,7 30,6‐100,0

Atividade	física

Respiração

Audição

Náusea

Regurgitação

Muita	salivação

Ombros

Sono

Inchaço



	

	

 

 
 

Continua 
 
 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não 76 75,7	(15,8) 77,1 30,6‐100,0 0,34
igual 3 63,2	(15,9) 70,2 45,1‐74,4
melhor 1 84,8	(NA) 84,8 84,8‐84,8

não	se	aplica 29 77,3	(15,3) 79,2 38,2‐97,9 0,64
pior 5 68,1	(21,0) 75,0 45,1‐92,4
igual 9 78,4	(9,4) 77,2 68,2‐93,8
melhor 37 74,0	(16,8) 75,7 30,6‐100,0

não	se	aplica 20 76,7	(17,5) 83,7 38,2‐100,0 0,52
pior 2 68,8	(16,7) 68,8 56,9‐80,6
igual 8 69,8	(12,4) 73,0 45,1‐82,7
melhor 50 75,9	(15,8) 77,0 30,6‐100,0

não	se	aplica 46 76,3	(16,0) 77,4 38,2‐100,0 0,15
pior 4 60,1	(9,5) 57,6 51,4‐73,7
igual 12 74,4	(13,3) 73,6 45,1‐93,8
melhor 18 76,9	(17,3) 80,3 30,6‐100,0

não	se	aplica 50 75,6	(17,0) 78,1 30,6‐100,0 0,93
pior 9 76,3	(12,1) 75,0 58,3‐95,2
igual 12 75,8	(13,3) 75,0 45,1‐100,0
melhor 9 72,1	(17,5) 83,3 47,3‐93,8
não 69 76,5	(15,6) 79,2 38,2‐100,0 0,23
igual 5 67,2	(7,1) 70,2 56,9‐74,3
melhor 6 68,8	(21,6) 76,4 30,6‐86,1

não	se	aplica 54 73,7	(16,4) 75,3 30,6‐100,0 0,58
pior 4 77,6	(10,8) 75,7 66,7‐92,4
igual 5 74,7	(20,2) 74,4 45,1‐100,0
melhor 17 80,0	(13,7) 84,1 51,4‐100,0

não	se	aplica 4 72,4	(23,1) 82,0 38,2‐87,5 0,01
pior 24 66,6	(16,5) 67,4 30,6‐95,2
igual 32 78,0	(13,0) 77,1 51,4‐100,0
melhor 20 82,1	(13,9) 85,4 56,9‐100,0

não	se	aplica 21 75,3	(15,0) 77,0 38,2‐100,0 0,68
pior 4 69,1	(20,6) 66,7 47,9‐95,2
igual 38 74,9	(14,5) 76,3 45,1‐100,0
melhor 17 77,8	(19,2) 84,8 30,6‐100,0

Fala/voz/ser	entendido

Suporte	para	minha	família

Cicatrização	de	feridas

Arrependimento	pelo	tratamento

Cuidador

Dependentes	/	Crianças

Benefícios		financeiros

Atendimento	de	profissionais	em	domícilio

Estilo	de	vida
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Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
Ansiedade não	se	aplica 32 76,4	(14,3) 75,7 38,2‐100,0 0,04

pior 14 66,1	(13,4) 66,0 45,2‐84,8
igual 24 76,1	(18,1) 77,1 30,6‐100,0
melhor 10 82,9	(14,0) 85,8 54,8‐100,0

não	se	aplica 5 73,4	(21,4) 79,8 38,2‐93,8 0,54
Estratégias	para	enfrentar	a	doença	 pior 7 75,1	(13,5) 75,0 56,9‐92,4

e	o	tratamento igual 26 72,5	(14,8) 70,9 45,1‐100,0
melhor 42 77,3	(16,4) 80,6 30,6‐100,0

Depressão não	se	aplica 60 76,2	(16,5) 78,2 30,6‐100,0 0,31
pior 4 70,1	(10,2) 71,5 56,9‐80,6
igual 9 68,6	(16,0) 63,8 47,9‐95,2
melhor 7 79,6	(10,2) 84,0 58,3‐86,9

Medo	do	câncer	voltar não	se	aplica 29 78,1	(15,3) 80,6 45,1‐100,0 0,04
pior 12 62,7	(16,7) 61,1 30,6‐84,8
igual 23 75,7	(14,6) 74,4 47,9‐97,3
melhor 16 79,3	(14,3) 81,6 57,7‐100,0

Medo	de	acontecimentos	desfavoráveis não	se	aplica 38 75,9	(16,2) 79,9 30,6‐100,0 0,06
pior 9 62,9	(14,4) 58,3 38,2‐84,1
igual 24 76,6	(14,7) 75,8 47,9‐100,0
melhor 9 81,7	(14,3) 84,8 57,7‐100,0

Intimidade não	se	aplica 22 69,6	(14,9) 69,1 38,2‐93,8 0,02
pior 9 67,9	(13,5) 65,3 45,2‐84,1
igual 38 78,1	(16,6) 79,5 30,6‐100,0
melhor 11 83,3	(11,2) 84,8 58,3‐100,0

Memória não	se	aplica 23 71,8	(14,7) 70,2 38,2‐93,8 0,05
pior 8 62,5	(19,3) 62,5 30,6‐91,7
igual 41 79,4	(13,9) 79,9 51,4‐100,0
melhor 8 77,6	(18,2) 80,9 47,3‐100,0

Humor não	se	aplica 16 72,5	(15,9) 71,9 38,2‐93,8 0,01
pior 7 59,1	(10,5) 58,3 45,2‐75,0
igual 44 79,3	(15,0) 80,6 30,6‐100,0
melhor 13 74,0	(15,7) 74,4 47,3‐100,0

Auto‐estima não	se	aplica 13 67,2	(16,4) 69,5 38,2‐87,5 0,05
pior 9 67,0	(15,4) 61,2 47,9‐92,4
igual 42 78,4	(14,9) 78,2 30,6‐100,0
melhor 16 78,5	(15,3) 83,7 47,3‐100,0

Aspectos	espirituais/religiosos não	se	aplica 20 70,9	(14,6) 71,9 38,2‐92,4 0,04
pior 2 57,6	(1,0) 57,6 56,9‐58,3
igual 38 80,0	(13,9) 80,3 47,3‐100,0
melhor 20 72,8	(18,7) 71,9 30,6‐100,0



	

	

 

Conclusão 
 
 
 
  

Profissionais Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não	se	aplica 22 81.7	(16.9) 88.6 30.6‐100.0

pior 4 75.5	(20.0) 76.4 51.4‐97.9
igual 11 71.6	(14.9) 74.4 45.1‐91.7
melhor 43 73.0	(14.7) 75.7 38.2‐100.0

não	se	aplica 55 76.8	(16.1) 79.2 38.2‐100.0
pior 5 63.5	(21.2) 68.2 30.6‐84.8
igual 2 71.9	(4.4) 71.9 68.8‐75.0
melhor 18 74.4	(13.6) 77.8 45.2‐95.2

não	se	aplica 17 87.2	(11.9) 92.4 61.8‐100.0
pior 12 73.6	(17.4) 75.8 30.6‐97.9
igual 13 68.1	(15.1) 66.7 45.1‐95.2
melhor 38 73.0	(14.8) 75.3 38.2‐100.0

não	se	aplica 55 79.8	(14.5) 82.7 38.2‐100.0
pior 1 74.4	(NA) 74.4 74.4‐74.4
igual 6 60.1	(13.3) 58.3 45.1‐77.2
melhor 18 66.9	(14.9) 66.7 30.6‐92.4

não	se	aplica 34 80.4	(14.9) 84.4 45.2‐100.0
pior 3 59.9	(13.8) 56.9 47.9‐75.0
igual 6 61.9	(19.6) 70.5 30.6‐79.2
melhor 37 74.1	(14.3) 71.6 38.2‐100.0

não	se	aplica 5 76.5	(13.8) 79.8 61.8‐93.8
igual 11 73.7	(17.6) 77.2 45.1‐95.2
melhor 64 75.5	(15.9) 76.3 30.6‐100.0
pior 1 45.1	(NA) 45.1 45.1‐45.1
igual 3 77.5	(15.0) 79.2 61.8‐91.7
melhor 76 75.6	(15.7) 77. 30.6‐100.0

não	se	aplica 19 84.2	(14.2) 87.5 45.2‐100.0
pior 5 62.1	(24.0) 68.2 30.6‐89.7
igual 5 63.1	(14.2) 56.9 47.9‐84.8
melhor 51 74.5	(14.1) 75. 38.2‐100.0

não	se	aplica 27 79.3	(15.9) 84. 30.6‐100.0
pior 1 56.9	(NA) 56.9 56.9‐56.9
igual 6 65.2	(15.1) 70.8 45.1‐79.2
melhor 46 74.7	(15.4) 75.3 38.2‐100.0

não	se	aplica 58 76.6	(15.5) 79.9 30.6‐100.0
igual 2 76.4	(3.9) 76.4 73.7‐79.2
melhor 20 71.5	(17.3) 64.5 45.2‐100.0

não	se	aplica 63 76.2	(15.1) 77. 38.2‐100.0
pior 1 30.6	(NA) 30.6 30.6‐30.6
igual 1 79.2	(NA) 79.2 79.2‐79.2
melhor 15 74.5	(15.8) 75.7 47.3‐95.8

não	se	aplica 75 75.9	(15.0) 77. 38.2‐100.0
melhor 5 67.0	(26.0) 63.2 30.6‐92.4

não	se	aplica 77 76.0	(15.7) 77.2 30.6‐100.0
igual 1 61.9	(NA) 61.9 61.9‐61.9
melhor 2 57.7	(14.8) 57.7 47.3‐68.2

não	se	aplica 70 76.0	(15.2) 77.1 38.2‐100.0
pior 2 43.8	(18.6) 43.8 30.6‐56.9
melhor 8 77.5	(14.5) 78.8 57.7‐95.2

Nota:		Terapeuta	ocupacional	e	Assessor	financeiro	citados	como	não	aplicáveis	para	todos	os	pacientes	aos	6	meses

Fonoaudiólogo

Fisioterapeuta

Nutricionista

Equipe	de	reabilitação	oral

Dentista

Assistente	social

Enfermeira	clínica	especialista

Oncologista	/Radioterapeuta

Cirurgião

Equipe	de	enfermagem

3,9E‐01

4,0E‐01

1,9E‐01

9,2E‐02Psicólogo

Psiquiatra

Autoridade	religiosa

Clínico	geral	

9,4E‐01

2,7E‐01

7,6E‐03

8,6E‐02

3,9E‐01

9,0E‐02

4,6E‐01

1,7E‐03

1,5E‐03

1,6E‐02



	

	

Apêndice 2 - Associações não significantes entre o grau de preenchimento das 
expectativas e qualidade de vida global aos 12 meses após o tratamento 
(Itens/Profissionais) 
 
 

 
 

Continua 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não	se	aplica 12 78,4	(13,9) 78,5 52,1‐97,3 0,06

pior 11 75,0	(12,5) 75,8 55,6‐94,5
igual 24 85,1	(9,7) 84,5 67,4‐100,0
melhor 15 85,9	(16,2) 93,1 47,3‐100,0

não	se	aplica 10 80,4	(12,1) 78,5 63,2‐97,3 0,04
pior 10 74,7	(12,8) 75,0 52,1‐92,4
igual 31 82,8	(12,8) 84,1 47,3‐100,0
melhor 11 88,8	(13,8) 95,2 55,6‐100,0

não	se	aplica 15 81,1	(13,4) 80,6 54,9‐97,3 0,17
pior 2 60,1	(18,1) 60,1 47,3‐72,9
igual 38 83,1	(12,1) 83,8 52,1‐100,0
melhor 7 86,1	(14,8) 87,5 59,7‐100,0

não	se	aplica 15 83,0	(10,6) 84,8 63,2‐97,3 0,06
pior 6 67,2	(15,5) 69,1 47,3‐88,9
igual 30 83,2	(12,4) 83,8 54,9‐100,0
melhor 11 86,7	(13,5) 95,2 59,7‐100,0

não	se	aplica 32 81,4	(13,6) 84,1 47,3‐100,0 0,95
pior 4 80,3	(12,9) 77,8 67,4‐97,9
igual 18 83,2	(13,4) 85,1 54,9‐100,0
melhor 8 84,1	(13,8) 86,5 63,2‐100,0

não	se	aplica 10 82,6	(14,8) 88,9 54,9‐97,3 0,02
pior 18 76,0	(12,3) 77,8 47,3‐93,1
igual 24 82,7	(13,2) 83,8 52,1‐100,0
melhor 10 91,8	(7,5) 93,8 75,8‐100,0

não	se	aplica 18 87,5	(10,0) 87,9 64,0‐100,0 0,06
pior 21 76,7	(12,6) 75,8 47,3‐94,5
igual 14 82,9	(15,7) 85,1 52,1‐100,0
melhor 9 83,4	(13,4) 83,4 59,7‐100,0

não	se	aplica 23 81,8	(13,9) 84,8 52,1‐100,0 0,16
pior 9 74,1	(12,1) 75,8 47,3‐91,7
igual 20 86,3	(11,0) 89,3 63,2‐100,0
melhor 10 82,2	(14,9) 83,0 59,7‐100,0

não	se	aplica 44 83,0	(13,3) 84,8 47,3‐100,0 0,43
pior 1 73,7	(NA) 73,7 73,7‐73,7
igual 11 77,7	(14,4) 75,7 54,9‐100,0
melhor 6 86,0	(11,1) 87,2 70,8‐100,0

não	se	aplica 35 85,6	(10,8) 86,2 63,2‐100,0 0,01
pior 7 67,1	(12,6) 67,4 52,1‐88,9
igual 11 82,7	(13,3) 84,1 54,9‐100,0
melhor 9 80,0	(15,6) 82,7 47,3‐100,0

não	se	aplica 21 86,2	(12,5) 91,7 55,6‐97,9 0,08
pior 14 75,6	(12,1) 75,8 47,3‐92,4
igual 18 81,7	(14,3) 81,3 52,1‐100,0
melhor 9 84,0	(12,2) 84,8 63,2‐100,0

Atividade	física

Apetite

Hábito	intestinal

Respiração

Tosse

Abertura	de	boca

Mobilidade

Saúde		dental

Boca	seca

Audição

Indigestão



	

	

 
 

Continua 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não	se	aplica 23 85,3	(12,6) 89,7 47,3‐100,0 0,10

pior 12 73,6	(13,3) 75,0 52,1‐97,9
igual 21 82,8	(12,9) 84,1 54,9‐100,0
melhor 6 85,4	(11,9) 87,2 70,8‐100,0

não	se	aplica 39 85,3	(10,7) 87,5 55,6‐100,0 0,05
pior 3 62,3	(2,3) 63,2 59,7‐64,0
igual 12 78,3	(16,5) 76,8 47,3‐100,0
melhor 8 80,6	(15,0) 77,1 54,9‐100,0

não	se	aplica 42 85,0	(10,5) 86,5 63,2‐100,0 0,02
pior 6 62,7	(15,5) 57,6 47,3‐88,9
igual 8 82,4	(15,1) 81,0 54,9‐100,0
melhor 6 82,0	(12,3) 76,1 70,8‐100,0

não	se	aplica 48 83,4	(12,0) 84,8 52,1‐100,0 0,22
pior 1 94,5	(NA) 94,5 94,5‐94,5
igual 7 70,8	(18,2) 74,3 47,3‐100,0
melhor 6 84,1	(12,3) 82,3 70,8‐100,0

não	se	aplica 50 81,9	(13,8) 84,1 47,3‐100,0 0,85
pior 3 79,9	(6,4) 78,5 74,3‐86,8
igual 5 84,5	(9,8) 84,1 75,7‐100,0
melhor 4 85,5	(16,1) 88,9 64,0‐100,0

não	se	aplica 46 84,9	(10,1) 86,5 63,3‐100,0 0,05
pior 4 60,8	(13,1) 59,0 47,3‐77,8
igual 9 77,2	(18,5) 75,7 52,1‐100,0
melhor 3 84,5	(14,7) 82,7 70,8‐100,0

não	se	aplica 25 84,9	(10,7) 86,8 55,6‐97,3 0,13
pior 10 72,8	(15,0) 75,0 47,3‐94,5
igual 20 82,1	(13,9) 79,9 54,9‐100,0
melhor 7 86,2	(12,9) 92,4 70,8‐100,0

não	se	aplica 29 84,8	(11,1) 86,2 54,9‐100,0 0,02
pior 6 63,9	(15,9) 59,4 47,3‐88,9
igual 21 81,7	(12,2) 77,8 59,7‐100,0
melhor 6 89,6	(9,0) 90,7 73,7‐100,0

não	se	aplica 29 86,9	(11,5) 91,7 52,1‐100,0 0,05
pior 7 72,8	(14,7) 70,8 55,6‐100,0
igual 17 80,1	(11,9) 78,5 54,9‐100,0
melhor 9 78,3	(15,6) 76,5 47,3‐95,2

não	se	aplica 48 83,1	(13,8) 86,5 47,3‐100,0 0,49
pior 2 85,1	(12,3) 85,1 76,4‐93,8
igual 8 77,3	(11,9) 75,0 63,3‐100,0
melhor 4 79,9	(10,6) 76,8 70,8‐95,2

não	se	aplica 15 88,0	(12,7) 92,4 52,1‐100,0 0,11
pior 21 78,8	(13,8) 76,4 47,3‐100,0
igual 18 79,9	(12,3) 79,5 54,9‐100,0
melhor 8 85,4	(12,6) 89,3 63,2‐97,9

Dor	em	outro	lugar

Catarro/Secreção

Muita	salivação

Ombros

Regurgitação

Náusea

Sono

Olfato

Feridas	na	boca

Vômito/Mal‐	estar

Perda	de	peso



	

	

 

 
 

Continua 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não 59 82,1	(13,3) 84,1 47,3‐100,0 1,00
igual 3 83,3	(14,4) 75,7 74,3‐100,0

não	se	aplica 28 86,3	(12,9) 92,0 52,1‐100,0 0,10
pior 10 75,4	(12,9) 76,5 54,9‐94,5
igual 15 81,4	(12,3) 83,4 55,6‐100,0
melhor 9 78,4	(13,6) 79,9 47,3‐92,4

não	se	aplica 24 79,3	(13,8) 76,4 52,1‐100,0 0,01
pior 4 65,3	(9,4) 66,3 54,9‐73,7
igual 11 87,7	(8,4) 88,9 75,7‐100,0
melhor 23 85,6	(12,3) 87,5 47,3‐100,0

não	se	aplica 34 84,1	(14,3) 89,3 47,3‐100,0 0,16
igual 6 84,9	(11,7) 81,7 72,9‐100,0
melhor 22 78,5	(11,5) 79,2 55,6‐97,9

não	se	aplica 42 83,4	(12,9) 85,8 52,1‐100,0 0,44
pior 3 72,9	(11,9) 76,4 59,7‐82,7
igual 10 84,1	(10,8) 80,3 72,9‐100,0
melhor 7 76,6	(18,1) 74,3 47,3‐97,9

não	se	aplica 33 85,2	(11,3) 88,9 55,6‐100,0 0,24
pior 9 80,5	(18,2) 87,5 47,3‐97,9
igual 12 76,7	(14,9) 74,7 52,1‐100,0
melhor 8 80,1	(10,3) 80,3 63,2‐97,9

Atendimento	de	profissionais	 não 52 83,7	(12,6) 84,8 47,3‐100,0 0,10
em	domícilio igual 6 70,7	(16,7) 68,5 52,1‐100,0

melhor 4 80,4	(8,5) 81,0 70,8‐88,9
não	se	aplica 39 83,0	(14,3) 87,5 47,3‐100,0 0,23

pior 3 64,3	(11,8) 59,7 55,6‐77,8
igual 7 83,2	(10,5) 76,5 72,9‐100,0
melhor 13 83,3	(9,0) 84,1 70,8‐100,0

não	se	aplica 12 85,3	(12,6) 87,9 55,6‐100,0 0,45
pior 8 76,8	(14,1) 80,3 52,1‐91,7
igual 31 81,7	(12,5) 79,9 54,9‐100,0
melhor 11 84,2	(15,6) 88,9 47,3‐100,0

não	se	aplica 7 88,7	(15,6) 93,8 55,6‐100,0 0,05
pior 13 73,8	(16,0) 76,4 47,3‐97,9
igual 25 82,4	(10,4) 84,1 63,2‐100,0
melhor 17 85,7	(11,4) 88,9 59,7‐100,0

não	se	aplica 5 89,5	(6,0) 88,9 83,4‐97,3 0,22
pior 13 75,1	(16,3) 80,6 47,3‐97,9
igual 27 81,8	(13,4) 78,5 54,9‐100,0
melhor 17 86,0	(9,7) 87,5 70,8‐97,9

Estilo	de	vida

Relacionamentos

Fala/voz/ser	entendido

Aparência

Benefícios	financeiros

Arrependimento	pelo	tratamento

Sonda	para	alimentação

Cicatrização	de	feridas

Cuidador

Dependentes/Crianças



	

	

 

 
 

Continua 
  

Itens	 Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p
não	se	aplica 48 83,7	(13,3) 86,5 47,3‐100,0 0,04

pior 2 61,5	(2,5) 61,5 59,7‐63,3
igual 9 83,0	(10,7) 76,4 72,9‐100,0
melhor 3 70,2	(5,9) 70,8 64,0‐75,8

Estratégias	para	enfrentar	 pior 3 61,8	(10,9) 59,7 52,1‐73,7 0,02
a	doença	e	o	tratamento igual 28 80,2	(13,9) 81,0 47,3‐100,0

melhor 31 86,0	(10,6) 88,9 63,2‐100,0
não	se	aplica 47 84,8	(12,0) 86,8 47,3‐100,0 0,01

pior 6 66,3	(9,6) 68,1 52,1‐76,4
igual 5 76,0	(16,0) 75,7 54,9‐100,0
melhor 4 83,0	(12,5) 83,0 70,8‐95,2

não	se	aplica 24 79,3	(13,8) 80,3 47,3‐97,3 0,30
pior 6 79,8	(15,8) 82,0 59,7‐97,9
igual 23 82,9	(13,0) 82,7 54,9‐100,0
melhor 9 89,8	(8,2) 91,7 73,7‐100,0

não	se	aplica 23 81,7	(11,1) 82,7 55,6‐97,3 0,51
pior 6 78,7	(13,2) 76,1 59,7‐97,9
igual 29 83,0	(13,4) 84,8 52,1‐100,0
melhor 4 85,1	(25,3) 96,5 47,3‐100,0

não	se	aplica 15 82,8	(10,7) 82,0 55,6‐97,3 0,13
pior 6 69,7	(13,0) 70,5 52,1‐88,9
igual 31 83,5	(13,3) 84,8 47,3‐100,0
melhor 10 85,0	(14,4) 91,0 54,9‐100,0

não	se	aplica 15 83,2	(10,5) 83,4 55,6‐97,3 0,05
pior 6 66,9	(10,1) 68,5 52,1‐76,4
igual 31 84,0	(12,5) 86,2 54,9‐100,0
melhor 10 84,2	(16,2) 91,0 47,3‐100,0

não	se	aplica 19 77,8	(14,2) 80,6 47,3‐97,3 0,04
pior 9 77,0	(13,3) 76,4 59,7‐97,9
igual 27 84,2	(12,3) 84,8 54,9‐100,0
melhor 7 92,9	(5,7) 92,4 82,7‐100,0

não	se	aplica 18 82,3	(11,0) 82,7 55,6‐97,3 0,95
igual 32 82,7	(13,6) 85,5 52,1‐100,0
melhor 12 80,6	(16,1) 79,5 47,3‐100,0

não	se	aplica 17 81,5	(10,8) 82,0 55,6‐97,3 0,14
pior 2 55,9	(5,4) 55,9 52,1‐59,7
igual 30 84,4	(12,2) 86,5 54,9‐100,0
melhor 13 82,0	(15,6) 82,7 47,3‐100,0

Sexualidade

Aspectos	espirituais/religiosos

Personalidade	e	Temperamento

Depressão

Intimidade

Memória

Humor

Auto‐estima

Raiva



	

	

 

 
Conclusão 

 
  

Profissionais Grau	de	preenchimento		 n média	(dp) mediana mín.‐máx p

não	se	aplica 17 88.5	(12.3) 92.4 52.1‐100.0

pior 3 86.9	(2.5) 86.2 84.8‐89.7

igual 6 77.9	(15.6) 76.1 59.7‐100.0

melhor 36 79.6	(13.0) 77.8 47.3‐100.0

não	se	aplica 41 84.7	(13.6) 89.7 47.3‐100.0

pior 2 69.9	(21.2) 69.9 54.9‐84.8

igual 3 74.8	(13.6) 78.5 59.7‐86.2

melhor 16 78.9	(10.3) 79.2 55.6‐97.3

não	se	aplica 19 87.6	(13.6) 93.1 52.1‐100.0

pior 5 75.6	(11.3) 75.8 59.7‐91.7

igual 10 85.6	(10.0) 87.9 70.8‐100.0

melhor 28 78.5	(13.2) 79.2 47.3‐97.3

não	se	aplica 41 85.3	(12.1) 88.9 52.1‐100.0

igual 1 70.8	(NA) 70.8 70.8‐70.8

melhor 20 76.3	(13.7) 76.8 47.3‐97.3
não se aplica 28 86.4 (12.7) 91. 52.1‐100.0

pior 1 59.7	(NA) 59.7 59.7‐59.7

igual 3 80.2	(18.3) 76.5 64.0‐100.0

melhor 30 79.3	(12.3) 79.2 47.3‐97.9

não	se	aplica 61 82.0	(13.3) 83.4 47.3‐100.0

melhor 1 91.7	(NA) 91.7 91.7‐91.7

não	se	aplica 5 74.7	(12.8) 75.7 55.6‐91.7

pior 1 59.7	(NA) 59.7 59.7‐59.7

igual 1 97.3	(NA) 97.3 97.3‐97.3

melhor 55 83.0	(12.9) 84.8 47.3‐100.0

igual 1 97.3	(NA) 97.3 97.3‐97.3

melhor 61 82.0	(13.2) 83.4 47.3‐100.0

não	se	aplica 17 87.6	(9.3) 88.9 73.7‐100.0

pior 1 59.7	(NA) 59.7 59.7‐59.7

melhor 44 80.6	(13.8) 81.3 47.3‐100.0

não	se	aplica 42 84.8	(11.9) 86.8 52.1‐100.0

pior 1 82.7	(NA) 82.7 82.7‐82.7

igual 2 77.1	(13.7) 77.1 67.4‐86.8

melhor 17 76.3	(15.2) 75.7 47.3‐100.0

não	se	aplica 48 83.7	(12.9) 84.8 47.3‐100.0
igual 2 72.9	(18.7) 72.9 59.7‐86.2

melhor 12 77.6	(13.1) 74.3 54.9‐95.2

não	se	aplica 61 81.9	(13.2) 83.4 47.3‐100.0

melhor 1 97.9	(NA) 97.9 97.9‐97.9

não	se	aplica 57 82.8	(13.1) 84.8 47.3‐100.0

igual 2 62.9	(11.3) 62.9 54.9‐70.8

melhor 3 83.6	(9.8) 80.6 75.7‐94.5

não	se	aplica 58 83.1	(12.8) 84.4 47.3‐100.0

pior 1 59.7	(NA) 59.7 59.7‐59.7

igual 1 54.9	(NA) 54.9 54.9‐54.9

melhor 2 79.9	(8.8) 79.9 73.7‐86.2

Nota:			Assessor	financeiro	citado	como	não	aplicável	para	todos	os	pacientes	aos	12	meses
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Apêndice 3 – Carta-comentário de paciente sobre itens do IPP. 
 
 
A/C 
 
Sra. Ivy Jungerman 
 
Quero agradecer-lhe pela oportunidade de participar desse trabalho que com certeza contribuirá no 
atendimento aos pacientes do A.C.Camargo, ainda, peço perdão por devolver-lhe a pesquisa fora do 
prazo estabelecido, no entanto queria agregar mais dados ao seu trabalho motivo pelo qual devolvo a 
folha de inventário com este anexo.  
Segue breve retrospecto do meu histórico para criar perfil do paciente. 
2004 - Cirurgia de carcinoma adenoide cístico de palato e maxila 
2005 - Radioterapia da face coadjuvante à cirurgia; 
2011 - Cirurgia de recidiva do carcinoma adenoide cístico de palato e maxil·a; 
2012 - Radioterapia da face coadjuvante à cirurgia. Submetido também a ses·sões de radioterapia na 
pelve para conter o avanço de metástase na asa sacra! esquerda; 
2012 - Biópsia guiada por tomografia da pelve para diagnosticar metástase do carcinoma na asa 
sacral esquerda 
2012- Cirurgia para retirar nódulos metastáticos de carcinoma no pulmão esquerdo; 
2013 - Radioablação no pulmão direito para combater metástase de carcinoma. 
Restam nódulos no pulmão direito que estão sendo acompanhado s por imagem de modo à 
tomada de decisão se·necessário. Da mesma forma o tumor na asa sacraI esquerda está sendo 
acompanhado. 
Com relação ao inventário faço retrospectiva de cada item conforme nos falamos no hospital. 
 
BEM-ESTAR FÍSICO FUNCIONAL 
Atividade física -  pedalo por 30 minutos em bicicleta ergométrica na minha residência às 
segunda-feira, quarta feira e sexta-feira, de forma a melhor a capacidade cardiorrespiratória e 
expandir os pulmões 
Apetite - continua o mesmo apesar de não ter olfato e paladar perdidos pós-radioterapia, 
ainda, pela dificuldade em alimentar-me sem o maxilar superior. Apesar de tudo ganhei peso. 
Hábito intestinal - normal. 
Respiração - tenho minhas limitações devido a retirada de boa parte do pulmão esquerdo e 
intervenção no pulmão direito  
Mastigar/comer - vide apetite, acrescido da esperança de no futuro, curado da doença, poder ser 
submetido a reabilitação oral de forma a comer os alimentos que tenho vontade/saudades e participar 
plenamente da vida social. 
Tosse - não tenho 
Saúde dental/dentes - devido ao histórico acima tenho dedicado especial atenção à higiene dos 
dentes (maxilar inferior), pois auxiliam na fragmentação dos alimentos em conjunto com a língua, 
sem eles, minha alimentação teria que ser totalmente pastosa. Ficaram desalinhados pela perda de 
referência da arcada dentária superior removida. 
Boca seca - apesar das diversas sessões de radioterapia, graças a D e u s ,  a boca não ficou seca. 
Níveis de energia - estou afastado das minhas atividades profissionais, no entanto no lar auxilio nas 
atividades. Só não lavo roupa e nem tiro pó, respectivamente por questões de inabilidade e 
respiratória. Gosto de cozinhar e fico executando as receitas para degustação dos filhos.  
Fadiga/cansaço - por causa das intervenções nos pulmões tenho limitação de esforço, porém caminho 
normalmente. 



	

	

.	

Audição - sou acompanhamento pelo Dr. José Ricardo Testa, otorrino da Cabeça e Pescoço do AC 
Camargo. Os exames de audiometria apresentam discreta perda de audição, sequela das cirurgias 
mencionadas.  
Indigestão - não tenho. 
Mobilidade - graças a Deus, apesar de dois episódios de trombose nos membros inferiores e cirurgia 
nos pulmões, caminho e dirijo meu carro com autonomia. 
Abertura da boca- devido às cirurgias tenho restrição. 
Catarro/secreção - devidos às cirurgias e radioterapias acumulo certa quantidade de crosta que 
atrapalham a respiração. Para auxiliar na ventilação nasal faço uso diário de soro fisiológico e em 
casos mais extremos a lavagem nasal ocorre com o uso da mangueira do chuveirinho quando estou no 
banho. 
Náusea - não tenho. 
Dor na cabeça·e pescoço - por vezes tenho pinçamento do pescoço, porém tenho realizado 
alongamento para diminuir as ocorrências. Dores de cabeça ocorrem, sobretudo quando estou 
resfriado. 
Dor em outro lugar - por vezes tenho desconforto no tórax e na região lombar pelas ·condições 
apresentadas. 
Regurgitação - não tenho. 
Muita salivação - não tenho. 
Ombros – nenhum desconforto. 
Sono - normal, se tomado todos os cuidados prévios com a limpeza das cavidades nasais. A fé 
também contribui para não ter pensamentos negativos que podem tirar o sono.  
Olfato (sentir/cheiro) - conforme mencionado, após a radioterapia não tenho mais olfato. 
Feridas na boca- não tenho. 
Engolir - sem dificuldades. 
Inchaço - não tenho. 
Paladar (sentir sabor) - conforme mencionado, após a radioterapia não ·tenho mais paladar. Consigo 
distinguir doce e salgado, porém não sinto o sabor dos alimentos. 
Vômitos/mal estar- não tenho. 
Perda de peso - apesar do cenário, ganhei peso. 
 
RELACIONADAS AO TRATAMENTO 
Tratamento do câncer- tenho todas as informações com relação ao meu quadro e possíveis sequelas 
caso tenha que ser submetido a cirurgias·nos locais onde tem metástases. 
Arrependimento pelo tratamento - jamais, temos que ter fé em Deus, mas também temos que nos 
submeter à ciência dos homens e pedir que o Pai ilumine e guie nossos médicos. 
Sonda para alimentação - já utilizei e graças a Deus no momento não faço uso. 
Cicatrização de feridas - graças a Deus, minhas cicatrizações ocorreram rapidamente e ficaram 
perfeitas conforme constatado pelos profissionais do A.C.Camargo. 
 
ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL 
Cuidador - graças a Deus não tenho essa demanda. 
Dependência/crianças - graças a Deus não tenho essa demanda e os filhos tem idade (15, 18 e 21 
anos) e discernimento para entender meu estado de saúde. 
Benefícios financeiros - sei da possibilidade de saque do FGTS e já o realizei por duas vezes. Não 
necessitei buscar por outros benefícios mas na internet é possível identificar quais são eles.  
Atendimento de profissionais domicilio - meu plano de saúde contempla o "home care" mas graças 
a Deus não necessito. 
Estilo de·vida (fumo/álcool) - meu único vício é amar a família e querer que eles estejam sempre 
próximos. 
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Recreação - gosto de pescar com meu filho. Já com a família reunida: cinema, shopping, restaurante, 
campo e praia. 
Relacionamentos - a balança está desequilibrada, algumas pessoas se afastaram e muitas outras se 
aproximaram. Percebo que os afastados têm dificuldades para saber como se relacionar comigo por 
medo de não saber o que dizer, já os que se aproximaram em sua grande maioria tem a religiosidade 
como base de suas vidas, não que isso as deixem insensíveis, mas fazem uso da fé para manifestar 
apoio e fraternidade. 
Fala/voz/ser entendido - se fossemos traçar um gráfico de linha para esse critério, teríamos aclives e 
declives de·acordo com fatores físicos e de ambiente, explico: se o clima está muito seco o nariz 
resseca e tenho dificuldades para falar, quando a umidade do ar está alta tenho menos dificuldade para 
falar, porém resfriado, não' importa as condições do tempo, tenho dificuldades para falar. 
Suporte para minha família -·graças a Deus todos se apegaram a religiosidade como alicerce para se 
apoiarem. 
 
BEM STAR PSICOLÓGICO, EMOCIONAL E ESPIRITUAL 
Aparência - logo após a primeira cirurgia de 2004 eu ficava incomodado com os olhares das pessoas, 
hoje não/me importo e até gosto de falar sobre minha história de fé e do poder de Deus sobre mim. 
Raiva - jamais·senti raiva, porém me perguntava "Por que comigo?" Hoje eu mesmo respondo: 
"Porque não comigo!” 
Ansiedade- sou um pouco ansioso, menos do que já fui. 
Estratégias para enfrentar a doença e o tratamento - a única estratégia, a·meu ver, é confiar em 
Deus e ter a certeza que as coisas se resolverão no tempo Dele e da forma que Ele achar que é melhor 
para minha alma. 
Depressão - graças a Deus a alegria de viver aumentou. 
Medo do câncer voltar - eu tinha medo, mas quem está com Deus tem que apenas confiar. 
Medo de acontecimentos desfavoráveis - no fundo tem um pontinho de receio, mas quem está com 
Deus tem que apenas confiar. 
Intimidade - percebi que esfriei Não me sinto atraente pelas transformações físicas que sofri e pelas 
dificuldades para comandar os lábios e beijar. 
Memória - procuro realizar atividades que exercitem o cérebro, não saio de casa sem o “Sudoku" e 
até no celular tenho o jogo, ajuda a passar o tempo e exercitar a concentração e raciocínio. 
Humor- brinco e faço piadas da mesma forma. 
Auto-estima - baixou. 
Sexualidade - diminuiu.  
Aspectos espirituais/religiosos - este aspecto aumentou bastante e graças a Deus estou aqui. 
Personalidade e temperamento - graças a aproximação com Deus estou mais: sereno, humilde e 
amoroso com o próximo. 
 
BEM-ESTAR FÍSICO E FUNCIONAL 
Dentista - no momento não há o que ser feito pois não tenho estrutura física para usar prótese 
dentária. 
Equipe de reabilitação oral - conforme a Dra. Mônica Lúcia informou em consulta, só no futuro, 
depois da doença ser erradicada do meu organismo é que poderá ser iniciada a reabilitação. 
Nutricionista- o peso está controlado e a alimentação adequada a minha condição.  
  



	

	

Fisioterapeuta - não há necessidade. 
Fonoaudiólogo - não há necessidade conforme constatado pelos profissionais dessa área quando 
visitado no leito após cirurgia no A.C.Camargo. 
Terapeuta ocupacional – não há necessidade. 
Equipe de enfermagem - no momento já passo no ambulatório da cabeça e pescoço do A.C.Camargo 
para trocar curativos. 
 
RELACIONADOS AO TRATAMENTO 
Cirurgião - já sou acompanhado pelos Doutores: Luiz Paulo Kowalski, Fábio José Haddad e 
Samuel Aguiar Junior, respectivamente Cabeça e Pescoço, Tórax e Pelve. 
Oncologista/radioterapeuta - não há necessidade. 
Enfermeira clínica especialista - não há necessidade. 
 
ASSISTÊNCIA SOC IAL E BEM ESTAR 
Assistente social - não há necessidade. 
Clínico geral - não há necessidade. 
Assessor financeiro - não há necessidade. 
 
BEM ESTAR PSICOLÓGICO, EMOCIONAL E ESPIRITUAL 
Autoridade religios·a/Iíder da sua religião - não há necessidade. Encontrei o caminho graças a 
anjos que cruzaram a minha vida. 
Psiquiatria - não há necessidade  
Psicólogo - não há necessidade (já faço consulta diária e a todo o momento a Deus). 
Enfim, espero estar contribuindo com a pesquisa e peço perdão se fui muito prolixo, mas na tabulação 
acredito que os resultados serão extremados devido as variáveis de cada paciente: tempo da doença, 
espiritualidade, condições físicas e psicológicas entre outros critérios que afetam cada pessoa com 
mais ou menos intensidade. 
Grande abraço, 
 
 
 
P.S. Se houver necessidade de mais esclarecimentos coloco-me a disposição. 

 

  



	

	

Apêndice 4 – Comentários dos pacientes ao longo do estudo  

 

 

Comentários sobre o IPP 

 

1- “...Tudo o que eu sinto está escrito aí...! ” 

 

2- “Este questionário foi muito importante para mim, isto podia gerar um folder 

explicativo...” 

 

3- “A partir de preocupações comuns e casos comuns, poderiam se criar grupos de encontro 

para o paciente e a família.” 

 

4- “Este questionário é um diálogo antecipado com o paciente”!  

 

5- “Em 6 anos ininterruptos de tratamento no A.C. Camargo, esta é a primeira vez que eu fui 

oficialmente consultado sobre assuntos relacionados ao tratamento. Penso que, com isso, eu 

poderia contribuir muito mais com minhas experiências para poder aprimorar os serviços do 

hospital.” 

 

6- “Esta foi a primeira vez que alguém me escutou e perguntou como eu me sinto, o que eu 

sinto. Eu já tomei esta iniciativa em relação ao hospital, mas é a primeira vez que alguém do 

hospital toma esta iniciativa em relação à mim.” 

 

7- “É gratificante saber que têm pessoas preocupadas com seu próximo. Obrigada por este 

questionário!“ 

 

8- “Este questionário é um termômetro importante para o médico.” 

 

9- “O questionário faz o médico dar as informações e tirar as dúvidas de acordo com o perfil 

do paciente” 

 

10- “O questionário me incentivou, aprendi muita coisa.” 

 



	

	

11- “O questionário de preocupações é bastante elucidativo, abrangente e permite uma visão 

ao profissional do que o paciente sente e pensa.” 

 

12- “A dor em outro lugar que eu sinto por causa do câncer é no meu bolso.” 

 

13- “Pacientes bem-sucedidos no tratamento não estão diariamente no hospital para dividir 

seu sucesso com os que ainda estão se tratando. Assim, só se encontra aqui quem está na 

pior, por isso, a partir de dúvidas comuns, talvez fosse proveitoso formar grupos de palestras 

de pacientes curados para falar com os que ainda estão em tratamento.” 

 

14- Paciente de 33 anos, submetida à glossectomia total, sobre a problemática em relação à 

vida sexual diante da ausência da língua: 

“Com este tipo de questionário, eu me sinto à vontade para perguntar para o cirurgião sobre 

coisas que de outra forma eu não saberia como e para qual profissional perguntar para tirar 

este tipo de dúvida e expor este problema tipo de problema!” 

 

Comentários sobre o QIP: 

 

1-“Às vezes o médico não se dispõe a falar, não sei se por tempo ou para não deixar o 

paciente preocupado. Muitos médicos querem preservar o paciente.”  

 

2-“No início eu não queria saber nada, agora quero saber tudo, quero fazer um projeto para o 

futuro.” 

 

Comentários sobre o PAE: 

 

“Quando um paciente procura um profissional para se tratar, ele tem que ter fé e boa cabeça 

de que vai ser tratado por especialistas”... 

 

Comentários sobre o PPE: 

 

1- “Acho que deve acrescentar o termo "péssimo" aí, pois a nutricionista me deu a 

informação errada!” 

 



	

	

2- “A abordagem foi como se eu fosse fazer uma sessão de quimioterapia , e na verdade era 

só uma medicação! Acho que às vezes o paciente recebe Informações não compatíveis com o 

tipo de tratamento a ser realizado! ” 

 

3- Tem muita demora para encaixe de exames, isso- preencheu pouco minha expectativa.”  

4-“Falta integração entre os departamentos, o tratamento tem que ser mais holístico.” 

 

Comentários sobre abordagem da Radioterapia (feitos pela filha de um paciente 

idoso): 

 

“...Não há abordagem voltada para o idoso, não há estudos, dados, sobre os resultados pós  

radioterapia nos idosos, sobre seu prognóstico e recuperação.” 

 

“....Porque na radioterapia o médico fala que se você não fizer o tratamento de radioterapia 

você vai ter X % de recidiva. Por que não falar que se você fizer o tratamento terá X % de 

chance de cura? Acho que este foi um dos motivos para ele não querer fazer a radio...” 

 

Comentário sobre a participação na pesquisa, aos 6 meses / 12 meses: 

 

1- “Esta avaliação após 6 meses faz com que eu não me sinta abandonado, ”este questionário 

tem que ir para as mãos do médico!! “ 

 

Comentário sobre a participação na pesquisa, aos 12 meses: 

 

1 - Comentário de paciente sem doença em atividade, com quadro de depressão:  

“Essa pesquisa favorece o meu pensamento no sentido de organizar num único momento 

tudo o que está acontecendo e o que já aconteceu na minha vida nos últimos 12 meses, como 

se fosse um balanço de tudo e com isso pude enxergar o quanto estou sensibilizada e qual foi 

o resultado deste processo”-  

 

2- “Esta pesquisa (todas as etapas/ épocas) me ajudaram no sentido de balizar a doença com 

os aspectos sociais. Na maioria dos tratamentos ficamos sem ou não temos a percepção de 

fatores importantes como família, auto-estima, motivação. Essas questões nos dão 

alinhamento, nos ajudam na melhor condução social e familiar.” 

 



	

	

3- Paciente de 62 anos, com ensino fundamental incompleto:  

“Para mim foi muito bom participar da pesquisa, por exemplo, me fez pensar sobre o que eu 

queria saber...Faz o paciente pensar sobre coisas que podem acontecer durante o tratamento, 

que ele não sabe... Acho que todo o paciente deveria ter o PRIVILÉGIO de responder os 

questionários. “ 

4- - “Achei muito válido responder estes questionários.” 


