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Raquel ACS. Proficiência da voz esofágica e qualidade de vida em 

laringectomizados totais [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

Introdução: Quando um indivíduo é acometido pelo câncer de laringe e o 

tratamento indicado é a laringectomia total, o aspecto que apresentará maior 

modificação é a fonação, uma vez que a voz laríngea não será mais possível e a 

reabilitação com um novo método de comunicação alaríngea torna-se necessária para 

reestabelecer esta função. Entre os métodos de escolha, está a voz esofágica (VE) 

que apresenta variabilidade de sucesso. Entender como e quanto estas modificações 

poderão impactar na qualidade de vida e quais os protocolos mais indicados para esta 

população poderá favorecer as chances de sucesso terapêutico e ajudar na reinserção 

desse indivíduo no meio social e familiar. Objetivo: Comparar diferentes protocolos 

de qualidade de vida em laringectomizados totais falantes e não falantes por meio da 

voz esofágica. Métodos: Trata-se de um estudo transversal observacional com 38 

laringectomizados totais com voz esofágica, classificados 19 no grupo falantes e 19 

não falantes. Foram aplicados a escala EAV e os protocolos IDV, QVV, FACT - 

H&N, EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ - H&N35 e UW - QOL. Resultados: 

Observou-se que os laringectomizados totais reabilitados com voz esofágica, quando 

comparados, apresentaram melhores escores com diferença estatística no domínio 

funcional para o grupo falantes. Notou-se forte correlação inversamente proporcional 

no grupo falantes, não falantes e total da amostra com o QVV e IDV. Houve 

correlação forte e moderada com a escala funcional do EORTC QLQ - C30 com 

todos os demais protocolos, em ambos os grupos. A correlação entre o EORTC QLQ 

- H&N35 e o UW - QOL foi moderada no grupo falantes e forte no grupo não 

falantes. O UW - QOL apresentou ainda correlações entre moderadas e fortes com 

IDV e EORTC QLQ - C30 em ambos os grupos. Conclusão: O protocolo EORTC 

QLQ - C30, com seu específico EORTC QLQ - H&N35, e o UW - QOL foram os 

que mais se correlacionaram com os demais protocolos, podendo optar-se por um 

deles para avaliar a qualidade de vida desta população. 

Descritores: voz esofágica; qualidade de vida; laringectomia; voz alaríngea; 

reabilitação; voz. 
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Raquel ACS. Proficiency speech esophageal and quality of life in total laryngectomy 

[dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 

2018. 

Introduction: When an individual is affected by laryngeal cancer and the treatment 

chosen is total laryngectomy, the aspect that will present the greatest modification is 

phonation, since the laryngeal voice will no longer be possible and rehabilitation 

with a new method of communication is necessary to re-establish this function. 

Among the methods of choice is the speech esophageal (SE), which shows variability 

of success. Understanding how these modifications may impact the quality of life 

and which protocols are the most appropriate for this population may favor the 

chances of therapeutic success and help in the reintegration of this individual in the 

social and family environment. Objective: To compare different quality of life 

protocols in total laryngectomized speakers and non-speaking patients through 

speech esophageal. Methods: This is an observational cross-sectional study with 38 

total laryngectomized people with speech esophageal, classified 19 in the group of 

speakers and 19 non-speaking. The VAS scale and the VHI, V-RQOL, FACT-H & 

N, EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ-H & N35 and UW - QOL protocols were 

applied. Results: It was observed that total laryngectomies rehabilitated with speech 

esophageal, achieved better scores with statistical difference in the functional domain 

for the speaking group. There was a strong inversely proportional correlation in the 

group of speakers, non-speakers and total sample with QOL and VHI. There was a 

strong-moderate correlation with the EORTC QLQ - C30 functional scale and all 

other protocols in both groups. The correlation between the EORTC QLQ-H & N35 

with the UW - QOL was moderate in the group speakers and strong in the non-

speaking group. UW - QOL also showed moderate to strong correlations with VHI 

and EORTC QLQ - C30 in both groups. Conclusion: The EORTC QLQ - C30 

protocol, with its specific EORTC QLQ-H & N35, and UW - QOL were the ones 

that most correlated with the other protocols, being able to be used by anyone who 

wants to evaluate the quality of life of this population. 

Descriptors: speech, esophageal; quality of life; laryngectomy; speech, alaryngeal; 

rehabilitation; voice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme o Instituto Nacional do Câncer - INCA, entre os diversos tipos de 

câncer de cabeça e pescoço, o de laringe é o segundo mais comum no mundo. 

Representa cerca de 25% dos tumores que acometem essa região e 2% de todas as 

doenças malignas. A incidência é de, aproximadamente, 7.640 mil novos casos ao 

ano (Inca, 2018). Esses tumores são mais frequentes em homens com idade acima de 

40 anos (Evans et al., 2009; Rossi et al., 2014; Algave; Mourão, 2015). Os principais 

fatores de risco são o uso de álcool etílico e tabagismo (Hashibe et al., 2009). 

Quando associados ambos os fatores, o risco é potencializado.  

A laringectomia total ou quimiorradioterapia exclusiva são tratamentos 

possíveis em casos de câncer avançado de laringe. Na laringectomia total, o paciente 

perde completamente a voz, resultando em modificações na forma de se comunicar, 

na qualidade de vida, nos aspectos físico e emocional, bem como nas interações 

sociais (Barros et al., 2007; Kazi et al., 2010; Rossi et al., 2014; Algave; Mourão, 

2015). O laringectomizado total pode enfrentar ainda perdas da função nasal, tosse 

pobre, dificuldades de deglutição, modificações na função pulmonar, eventuais 

complicações no traqueostoma e consequências funcionais e psicológicas ao longo 

da vida (Braz et al., 2005; Kazi et al., 2010; Nakay, 2012; Perry et al., 2015). 

A fonação é o aspecto que apresenta maior transformação (Chahade et al., 

2011), uma vez que o trajeto respiratório apresenta modificações na passagem do ar 

em direção aos pulmões e a voz laríngea não será mais possível, tendo como 

alternativas algumas formas de reabilitação alaringea, sendo, com mais frequência, 

utilizadas a voz esofágica (VE), prótese traqueoesofágica (PTE) e a laringe 

eletrônica. Quanto às formas de reabilitação cada uma apresenta vantagens e 

desvantagens e o sucesso poderá ser alcançado por qualquer um dos métodos. A 

escolha pelo método de reabilitação dependerá das condições clínicas, 

fonoaudiológicas, bem como das necessidades de cada paciente, buscando melhor 

qualidade de vida e condições individuais (Kazi et al., 2010). 



Introdução 3 

  

 

 

Entre estas, destacam-se a voz esofágica e a prótese traqueoesofágica 

(Blanco; González-Botas, 2011; Azevedo et al., 2012; Rosso et al., 2012; Rossi et 

al., 2014; Pereira da Silva et al., 2015). 

No Brasil, a voz esofágica é o método mais comumente utilizado na 

reabilitação de pacientes laringectomizados. Uma das justificativas para essa 

tendência diz respeito aos diferentes níveis socioeconômico-culturais da população 

brasileira que se depara com o alto custo das PTE, trocas periódicas e manutenção 

das mesmas (Staffieri et al., 2006). Estes autores propõem ainda parcerias entre as 

sociedades laringológicas ocidentais sem fins lucrativos com conhecimento em PTE 

e fabricantes locais, a fim de reduzir custos e torná-la mais acessível à população de 

laringectomizados totais. 

Quando a escolha de reabilitação é a voz esofágica, observa-se qualidade 

vocal grave, rouca e monótona. Entretanto, quando bem treinada, torna-se inteligível 

a qualquer ouvinte. Os fatores impeditivos para aquisição da voz esofágica podem 

ser de ordem física, cognitiva ou psicológica/emocional (Carvalho, 2001; Carmo et 

al., 2006; Kazi et al., 2010; Xi, 2010).  

Nemr e Ramozzi-Chiarottino (2002) inferem que o nível de escolaridade, bem 

como as condições cognitivas podem estar relacionados ao insucesso terapêutico e 

que abordagens de métodos facilitadores, como utilização de imagens referentes ao 

processo, podem aumentar a compreensão quanto à voz esofágica. 

Aguiar-Ricz et al. (2007) destacam alguns fatores que podem impedir a 

aquisição da voz esofágica, sendo estes estenose, fibrose cicatricial, invaginações de 

mucosa, dentre outros.  

Dentre as vantagens da voz esofágica, destacam-se, além das mãos livres 

durante o discurso, o fato de ser uma adaptação do próprio organismo. Mas, necessita 

de tempo variado de terapia para que o indivíduo possa se tornar um orador hábil 

(Kazi et al., 2010). Em média, a inteligibilidade da voz aumenta durante o primeiro 

ano após a laringectomia total (Singer et al., 2013). Entretanto esses mesmos autores 

observaram em seu estudo variabilidade da porcentagem de sucesso, em que mais da 

metade dos indivíduos, após 6 meses da laringectomia total e mais de um quarto após 

1 ano, não foram capazes de falar de forma inteligível. Nemr et al. (2006) relatam 
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um estudo de caso que emitiu o som esofágico antes da décima sessão, mas não 

desenvolveu a fala fluente.  

A variabilidade de sucesso da voz esofágica fluente varia entre 25% e 70% 

(Fúria, 2000). Contudo, não há estudos que analisem o impacto da proficiência da 

voz esofágica por meio de protocolos de qualidade de vida.   

O conhecimento desse impacto é de fundamental importância para clínicos e 

pesquisadores que visam, não apenas à cura desse paciente, mas seu completo bem-

estar (Rossi et al., 2014). A utilização de protocolos de qualidade de vida pode 

auxiliar os especialistas a compreenderem tais impactos e suas repercussões na 

qualidade de vida.  

Dentre os protocolos de qualidade de vida evidenciados na literatura estão: o 

"Índice de Desvantagem Vocal" (IDV) (Jacobson et al., 1997), validado para o 

português (Santos et al., 2007); o protocolo "Qualidade de Vida em Voz" (QVV) 

(Hogikyan; Sethuraman, 1999), validado para o português (Gasparini; Behlau, 2009); 

"Protocolo de avaliação de Qualidade de Vida da Universidade de Washington" (UW 

- QOL) (Hassan; Weymuller, 1993), validado para o português (Vartanian et al., 

2006); "Functional Assessment of Cancer Therapy Head Neck " (FACT - H&N,) 

(List et al., 1996), validação para o português em relação ao construto, critério e 

confiabilidade (Fúria et al., 2005; Fúria, 2006); "European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire" (EORTC 

QLQ - C30) (Aaronson et al., 1993) com validação transcultural pela European 

Organization for Research and Treatment of Cancer. Além desses protocolos, vem 

sendo utilizada para autoavaliação a Escala Analógica-Visual (EAV) empregada em 

diversas áreas para mensurar a percepção do avaliado sobre um determinado evento 

como dor e qualidade vocal (Kasama; Brasolotto, 2007; Morete; Minson, 2010). 

Correia et al. (2016), estudaram a qualidade de vida de laringectomizados totais 

reabilitados com PTE e LE, por meio da escala analógica visual. Observaram 

melhores escores de qualidade de vida para reabilitados com PTE. Para Costa e 

Pernambuco (2014), o EAV é um instrumento aplicável e pertinente em termos de 

comparação e confiabilidade.  
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A reabilitação fonoaudiológica tem como finalidade melhorar a qualidade de 

vida e vocal do paciente, readquirindo a fonação, bem como restabelecer o bom 

convívio social e pessoal após a perda irreversível da voz laríngea (Greco et al., 

2003; Lu et al., 2007). Estudos brasileiros vêm se debruçando para entender o 

comportamento, o processamento e a produção da voz esofágica (Nemr; Ramozzi-

Chiarottino (2002); Dantas et al., 2001; Fouquet, 2003; Santos et al., 2010; Nemr, 

2015). Considerando que a proficiência da voz esofágica pode impactar diretamente 

na qualidade de vida e considerando os diversos protocolos de qualidade de vida em 

voz e voltados à cabeça e pescoço, faz-se necessário avaliar os diferentes 

instrumentos e compará-los aos distintos níveis de proficiência.  
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2 OBJETIVO 

 

 

 Comparar diferentes protocolos de qualidade de vida em laringectomizados 

totais falantes e não falantes por meio da voz esofágica. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Breve histórico da voz esofágica  

 

Bien et al. (2008) realizaram um levantamento da voz alaríngea após a 

laringectomia total. Conforme os autores, a primeira laringectomia total foi realizada 

em 1873 por Billroth que projetou um dispositivo para reabilitação vocal. A 

reabilitação com o discurso esofágico começou a ser descrita na segunda metade do 

século XIX, em pacientes com laringe completamente ocluída. Em 1861, Laynx foi o 

primeiro a relatar o discurso esofágico inferindo que as vibrações para a fonação 

eram produzidas pela mucosa da faringe. Struebing e Landois, em 1889, descreveram 

que as vibrações para a produção do som foram geradas em base da língua. Em 1909, 

Seeman em seus estudos substituiu o termo pregas vocais por neofaringe, ou seja, 

"segmento faringo-esofágico" e, entre 1930 e 1980, com suas publicações e o sucesso 

na reabilitação vocal, esta abordagem tornou-se dominante. A voz esofágica desde 

então passsou a dividir espaço com outros métodos de reabilitação. 

 

 

3.2 Voz esofágica e escala de Wepman 

 

Sahin e colaboradores (2015) pesquisaram a viabilidade de dados 

manométricos medidos antes da terapia, usando um teste de motilidade esofágica 

(EMT) e, desta forma, identificar os candidatos que se beneficiariam com a voz 

esofágica (ES). Participaram do estudo 44 homens laringectomizados total que se 

comunicavam por meio da articulação e que, anteriormente ao estudo, não se 

reabilitaram por nenhum dos métodos alaríngeos. Os participantes completaram o 

programa terapêutico para voz esofágica por 6 meses (11 sessões). A medida 

manométrica foi realizada pré e pós-reabiltação. Após a terapia, os participantes 
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foram divididos em dois grupos de acordo com a escala de Wepman (Wepman et al., 

1953) sendo classificados (G1)  até o grau 3 pacientes com fala adequada e (G2) de 4 

a 7 com fala inadequada. Os autores realizaram a correlação entre manometria e os 

dois grupos. Não houve significância entre os grupos, ou seja, não se identificou o 

grau de voz esofágica que os indivíduos, em reabilitação, podem alcançar. O estudo 

sugere também que a motilidade esofágica não deve ser realizada nesta identificação.  

Wepman et al. (1953) propõem uma escala de classificação de discurso 

esofágico. Esta escala foi criada com o objetivo de possibilitar a autoavaliação do 

paciente quanto à voz esofágica, observação da terapêutica e quantificação da voz 

esofágica de forma objetiva. A escala foi derivada para discriminar os estágios de 

evolução da voz esofágica e, posteriormente, determinar limites para cada grau. Os 

graus variam entre 1 e 7, em que 1 representa pacientes com discurso automático  e 7 

quando não há produção de som esofágico, ou seja, sem discurso. 

Keith et al. (1974) estudaram a relação entre o domínio do discurso esofágico 

e as variáveis idade, educacionais e psicológicos. Foram incluídos 49 homens com 

média de 63 anos de idade. Os níveis de escolaridade variaram do 1º ano à pós-

graduação. As sessões de treinamento da fala esofágica variaram entre 0 e 40, com 

uma média de 7,3 sessões. A avaliação psicológica foi feita pela Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (Hathaway; McKinley, 1943), para medir 

o nível de depressão e o cognitivo pelo Wechsler Adult Intelligence ou Performance 

Scale (1955). A proficiência da voz esofágica foi classificada pela escala de Wepman 

(Wepman et al., 1953) que foi medida no pós-operatório e 3 meses após. Os 

resultados evidenciaram correlação entre a proficiência de fala avaliada no pós-

operatório e 3 meses após, ou seja, os participantes que receberam classificações de 

proficiência de fala maior (piores) no início da reabilitação, após 3 meses tenderam a 

ter melhores classificações de proficiência na fala. A escala de depressão do MMPI 

correlacionou-se significativamente para a proficiência de fala, o que sugere que a 

doença pode influenciar negativamente no aprendizado da voz esofágica. O nível 

educacional também se correlacionou com a proficiência na fala. 

Frith et al. (1985) investigararam a relação entre a proficiência de fala, 

cirurgia, sociodemográfico e social de pacientes laringectomizados com voz 
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esofágica. Participaram 116 laringectomizados e, destes, 61% usando como método 

exclusivo a voz esofágica. Utilizou-se um questionário projetado com as variáveis: 

sociodemográfico (idade, sexo, educação, raça, nível socioeconômico e status de 

emprego); cirúrgico (extensão da cirurgia, presença de fístulas pós-operatórias, 

tratamentos de radiação pré ou pós-operatória e status de audição); terapia de fala 

(quantidade, duração e concentração de terapia de fala). A proficiência da voz 

esofágica foi avaliada pela escala Esophageal Speech Rating Scale (Wepman, 1959; 

Sake et al., 1974) que apresenta classificação em 5 pontos (5 sem produção de voz e 

1 com produção fluente). Os resultados evidenciaram que a idade, bem como a 

extensão cirúrgica apresentaram correlação significativa com a proficiência de fala, e 

os jovens receberam melhor classificação. Houve ainda correlação negativa entre o 

tempo de cirurgia e o tempo de terapia, bem como o tempo de terapia com a remoção 

dos músculos da laringe. As demais variáveis não apresentaram diferença estatística. 

Dantas et al. (2005) estudaram as contrações do esofágico proximal em 

pacientes laringectomizados totais. Participaram 20 indivíduos, com média de idade 

de 44,2 anos e de pós-operatório 66,7 meses. A fluência de voz esofágica foi 

classificada pela escala de Wepman (Wepman et al., 1953) em que foram 

considerados entre os graus 1 e 3, indivíduos capazes de produzir o discurso 

esofágico (n = 12) e entre os graus 4 e 7 incapazes de produzir o discurso esofágico 

(n = 8). Onze pacientes foram submetidos à radioterapia após a cirurgia. O estudo 

contou ainda com um grupo controle de 12 participantes, média de 46,5 anos de 

idade, que realizaram manometria para investigação de doença do refluxo 

gastroesofágico - DRGE. Os resultados evidenciaram que a amplitude e a duração 

das contrações foram menores nos pacientes laringectomizados que nos controles. 

No grupo de laringectomizados com e sem discurso esofágico, não houve diferença 

estatística quanto à amplitude das contrações. Os pacientes submetidos à radioterapia 

apresentaram a mesma amplitude que os indivíduos não submetidos à radioterapia.  

Aguiar-Ricz et al. (2007) avaliaram a pressão do esfíncter esofágico superior 

em indivíduos LT bem e mal-sucedidos pelo método de reabilitação com voz 

esofágica, tanto em repouso como durante a fonação com uso da manometria. 

Participaram 20 indivíduos, com média de idade de 44,2 anos. A proficiência da voz 

esofágica foi classificada pela escala de Wepman et al. (1953)  em que 60% foram 
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considerados falantes de sucesso e 40% mal-sucedidos. A pressão do esfíncter em 

repouso, bem como a análise do comportamento do esfíncter durante os testes de 

emissão sonora, não apresentaram diferença estatística entre os dois grupos de 

pacientes laringectomizados. 

Bozan et al. (2015) objetivaram determinar a capacidade do movimento do ar 

no esôfago para gerar som durante a fala esofágica após a LT e avaliar os efeitos da 

pressão do esfíncter esofágico superior e inferior entre pacientes falantes e não 

falantes, por meio da manometria. Participam 23 indivíduos com média de 58 anos 

de idade. A proficiência de fala esofágica foi avaliada por meio da escala de 

Wepman et al. (1953), em que foram considerados bons falantes 11 pacientes com 

pontuação menor que 3 e 12 acima. Não houve diferença significativa entre os dois 

grupos quanto aos resultados manométricos. Bons falantes conseguiram no discurso 

curto empurrar o ar retirado do esôfago médio através do esôfago superior e no 

discurso longo, depois de usar o ar dentro do esôfago superior, preencheram o 

esôfago superior com o ar do esôfago médio e inferior. Já falantes pobres não 

conseguiram engolir o ar de forma adequada. Observou-se que pacientes com escores 

de Wepman de 4 ou 5 foram capazes de enviar o ar, de forma esporádica, para o 

esôfago superior durante a fala curta, porém não o mantiveram nas partes inferiores 

do esôfago. 

 

 

3.3 Qualidade de vida  

 

3.3.1 Protocolo Índice de desvantagem vocal - IDV 

  

Evans et al. (2009) compararam a deficiência vocal autoavaliada de 

laringectomias utilizando restauração de voz cirúrgica (SRV) com aqueles que usam 

métodos não SVR de comunicação após a laringectomia total. O protocolo IDV foi 

usado. Participaram 53 homens; 26 no grupo SVR e 27 no grupo não SVR. No grupo 

de não-SVR, 12 utilizavam voz esofágica - VE, 11 laringe eletrônica, dois escritas e 
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dois sobrearticulação. A idade variou entre 43 e 90 anos e o tempo decorrido desde a 

cirurgia entre 1 e 40 anos.  Observou-se diferença estatística no domínio emocional 

que apresentou melhores escores para o grupo SVR, seguido pelo domínio funcional. 

Não houve diferença entre deficiência de voz e fatores idade ou tempo decorrido 

desde a cirurgia. 

Azevedo et al. (2012) avaliaram e correlacionaram a qualidade de vida 

específica de voz e a qualidade de vida relacionada à saúde após tratamento para 

câncer avançado da laringe. Foram utilizados os protocolos IDV e UW - QOL. Dos 

84 participantes, 10 realizaram laringectomia parcial, 24 laringectomia parcial com 

radioquimioterapia. Já 49 realizaram laringectomia total, e 30 comunicaram-se com 

fonação alaríngea: voz seis com esofágica, 17 pela prótese traqueoesofágica e sete 

com laringe eletrônica. No UW - QOL, observou-se para todos os participantes 

piores escores no domínio saliva e humor. No protocolo IDV, observou-se em todos 

os tratamentos maior escore para a subescala funcional, considerada moderada. Para 

a subescala funcional, a maior pontuação (pior função) para aqueles submetidos à 

recuperação de laringectomia total. Os grupos submetidos à laringectomia parcial, 

laringectomia total de resgate e faringolaringectomia total de resgate tiveram os 

maiores escores com um amplo desvio-padrão. Houve correlação inversa e moderada 

entre os protocolos no domínio fala do UW - QOL e escore total do IDV que 

evidencia que quanto menor a deficiência vocal melhor será o escore no UW - QOL. 

Rosso et al. (2012) objetivaram comparar a desvantagem vocal por meio da 

autoavaliação dos laringectomizados com reabilitação alaríngea. Participaram 48 

indivíduos, sendo 20 falantes com PTE, 13 com voz esofágica - VE e 15 com laringe 

eletrônica - LE. Aplicou-se o protocolo IDV. Os autores não encontraram diferenças 

estatísticas entre os grupos, evidenciando que nenhum método é considerado o 

melhor para cada paciente. Ressaltam ainda que a escolha do melhor método irá 

depender da necessidade do paciente, questões médicas e fonoaudiológicas. 

Tiple et al. (2016) avaliaram o impacto sobre a qualidade de vida e 

desvantagem vocal nas laringectomias totais, após a reabilitação alaríngea. 

Participaram 65 indivíduos, destes, 40 foram submetidos à reabilitação e 25 não 

realizaram reabilitação vocal. A média de idade foi 59,2 anos. Entre os indivíduos 
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submetidos à terapia de reabilitação vocal, 14 utilizavam PTE, nove voz esofágica - 

VE e 17 laringe eletrônica (LE). Foram aplicados os protocolos IDV, EORTC QLQ 

(C30 e H&N35). Os resultados do EORTC QLQ-C30 mostraram nas escalas 

qualidade de vida e saúde global e funcional melhor pontuação para falantes 

esofágicos em relação aos demais grupos. A escala de sintomas mostrou que 

pacientes que não sofreram reabilitação de voz apresentaram problemas de fadiga e 

dor. No protocolo específico QLQ-H&N35, os itens dor, problemas com contato 

social, alimentação social, dentes e saliva pegajosa foram piores para o grupo sem 

reabilitação vocal. Indivíduos falantes esofágicos apresentaram melhores escores na 

Escala de sintomas. No protocolo IDV total, indivíduos submetidos à reabilitação 

vocal apresentaram melhores escores. Para a subescala funcional, os falantes 

esofágicos mostraram menor desvantagem vocal.  

 

3.3.2 Protocolo Qualidade de Vida e Voz - QVV 

 

Carmo et al. (2006) investigaram os indicativos da qualidade de vida em 

indivíduos submetidos à laringectomia total e a relação destes com os aspectos 

perceptivo-auditivos da qualidade vocal. Foram usados o protocolo de qualidade de 

vida e voz (QVV) e um roteiro de autopercepção vocal em seis laringectomizados 

totais, entre 42 e 75 anos de idade, sendo quatro reabilitados com voz esofágica e 

dois com prótese traqueoesofágica. Todos os sujeitos realizaram fonoterapia. Os 

resultados no questionário QVV revelaram que o domínio físico obteve média de 

63,1 com melhores escores evidenciados para os usuários de PTE. Já o domínio 

socioemocional adquiriu média de 80,2. Os pacientes laringectomizados totais 

reabilitados com PTE, quando comparados com falantes esofágicos, apresentam um 

melhor índice de qualidade de vida que também esteve relacionado à melhor 

autopercepção da voz. A principal queixa dos falantes esofágicos foi em relação à 

dificuldade de falar e serem ouvidos em ambiente ruidoso. Estes ainda descrevem 

suas vozes como grave e fraca. Já os usuários de PTE têm como predomínio na 

percepção voz confortável, agradável e clara que indicam melhor qualidade vocal. 



Revisão de Literatura 15 

  

 

 

Davatz (2011) comparou a qualidade de vida de indivíduos submetidos à 

cirurgia de laringectomia total nas situações de ausência ou presença de reabilitação 

vocal, e os diferentes métodos utilizados para a mesma por meio de protocolos de 

qualidade de vida relacionados ao câncer de cabeça e pescoço (UW - QOL e FACT - 

H&N) e à voz (QVV e IDV). Participaram 24 laringectomizados, 12 reabilitados 

com voz alaríngea pertencentes ao grupo de reabilitados (R); com voz esofágica 

(VE): sete indivíduos e laringe eletrônica: cinco pacientes. Do grupo não reabilitados 

(NR), 12 pacientes que iniciaram terapia fonoaudiológica há pouco tempo ou não se 

adaptaram a um dos métodos de reabilitação vocal e utilizam movimentos 

articulatórios sem som. Os resultados evidenciaram para o IDV e QVV melhor 

qualidade de vida para o grupo de reabilitados (R), apesar da melhor qualidade de 

vida, indivíduos com voz esofágica relataram observar maior variação na qualidade 

vocal durante o dia. No questionário UW - QOL, houve diferença nas medianas do 

grupo RVE no item deglutição e os itens mastigação, fala e ombro, paladar, saliva, 

humor e ansiedade apresentaram valores máximos para os dois grupos (RVE e RLE). 

Para o protocolo FACT - H&N, os respectivos domínios emocional e físico também 

apontaram melhor qualidade de vida aos indivíduos com reabilitação. Tanto a 

reabilitação por laringe eletrônica como por voz esofágica apresentaram melhoras na 

qualidade de vida.  

Moukarbel et al. (2011) compararam os resultados de qualidade de vida 

relacionada à voz em três diferentes métodos de reabilitação vocal após a 

laringectomia. Participaram 75 indivíduos, sendo 18 reabilitados com fala 

eletrolaríngea, 15 voz esofágica e 42 pacientes com prótese traqueoesofágica que 

responderam ao protocolo QVV. Neste instrumento, os resultados evidenciaram 

escores médio no domínio social-emocional, físico-funcional e total de 72,5, 67,7 e 

69,6, respectivamente. Os pacientes com VE apresentaram escore total 69,7, do 

domínio funcional 65,6 e do social emocional de 75,8. O grupo PTE exibiu maior 

pontuação média, ou seja, menos deficiência relacionada à voz. Quando comparado 

com o grupo VE que apresentou maior resultado do que os do grupo EL. 

Bornbaum et al. (2014) examinaram a validação do questionário QVV para 

laringectomizados totais. Participaram 109 indivíduos. Os resultados confirmaram a 

presença de dois fatores (físico e socioemocional) como consistentes com os 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bornbaum%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24686439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doyle%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24686439
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domínios identificados no QVV atual. Entretanto, os dados atuais indicam que 

algumas das perguntas propostas pelos autores (Questões 7 e 9) não se alinham aos 

domínios para esta amostra. Com base nestes achados, o uso de um procedimento de 

pontuação modificada pode servir para aumentar a sensibilidade do QVV àqueles 

que são laringectomizados que utilizam métodos de comunicação alaríngea. 

 

3.3.3 Functional Assessment Cancer Therapy Head Neck  - FACT - H&N 

 

Lu et al. (2007) avaliaram o grau de melhoria e reabilitação física na 

qualidade de vida em laringectomizados totais no pré e pós reabilitação com voz 

esofágica. Aplicou-se o protocolo FACT - H&N antes do treino e 3 meses após a 

reabilitação com voz esofágica bem-sucedida. Os resultados evidenciaram na 

aplicação do questionário FACT - H&N, antes do treino com voz esofágica, escore 

médio de 90,6. Após o treinamento, os valores médios dos laringectomizados foram 

melhorados com escore médio de 103,7 com diferença significativa para ambas as 

aplicações. Concluiu-se que a qualidade de vida em laringectomizados pode ser 

melhorada por meio de reabilitação física e aprendizado de voz esofágica, mostrando 

a importância da reabilitação vocal e do trabalho fonoaudiológico. 

Algave e Mourão (2015) verificaram a contribuição dos diferentes protocolos 

na avaliação da qualidade de vida de quatro sujeitos laringectomizados totais, com 

idade entre 62-68 anos, que se comunicam pela voz esofágica. Os protocolos UW - 

QOL, FACT - H&N e EORTC QLQ (C30 e H&N35) foram aplicados. Após o 

procedimento, complementaram o tratamento com 35-40 sessões de radioterapia, e 

dois dos sujeitos também foram submetidos a três e seis sessões de quimioterapia. 

Nos resultados do EORTC QLQ - C30, os domínios que pareceram ser significantes 

foram: o funcionamento social e o emocional. No protocolo UW - QOL, foi possível 

verificar maior impacto na qualidade de vida nos itens fala, saliva e humor. No 

FACT - H&N, observou-se maior impacto no domínio bem-estar social/familiar e no 

de melhor qualidade de vida, o bem-estar físico. O EORTC QLQ - H&N35 

demonstrou ser o protocolo mais específico para questões fonoaudiológicas, 
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enquanto o UW - QOL explora mais as questões físicas e o FACT - H&N aborda 

melhor o domínio emocional/psicológico. 

 

3.3.4 European Organization for Research and Treatment of Cancer Core 

Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ - C30 e EORTC QLQ - 

H&N35) 

 

Braz et al. (2005) investigaram o impacto da laringectomia sobre a qualidade 

de vida em relação aos aspectos funcionais, físicos, psicológicos e sociais. Quatorze 

pacientes foram submetidos à laringectomia total e 16 à laringectomia parcial. Três 

pacientes foram reabilitados com voz esofágica associada com gestos, quatro através 

da voz traqueoesofágica, um por meio da eletrolaringe e seis utilizavam outras 

formas de comunicação não verbal. Dez pacientes foram submetidos à terapia 

fonoaudiológica e os dois grupos realizaram radioterapia. A Qualidade de Vida foi 

aferida pelos protocolos EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ - H&N35 e o Beck 

Depression Inventory para avaliar a depressão. Os resultados no protocolo EORTC 

QLQ - C30, embora a pontuação média para a qualidade de vida global e saúde 

global, em ambos os grupos tenham sido iguais, o grupo laringectomia total 

apresentou piores resultados isolados em razão de alterações definitivas ao respirar 

através da traqueostomia, impossibilidade de comunicação pela laringe, fadiga, boca 

seca e dificuldades financeiras. No domínio funcional, os menores escores ficaram 

para os itens função social e atividades diárias. Para o item emocional, não houve 

diferença significativa entre os grupos. Quando comparada a comunicação nas três 

formas de reabilitação dos laringectomizados totais observa-se que a VE apresentou 

maior média (93,3), seguida pela PTE (86,6) e EL (60). A qualidade de vida entre os 

pacientes que haviam sido submetidos à laringectomia total não foi dependente do 

tipo de comunicação alaríngea empregado e, por este motivo, os autores não 

disponibilizaram estes escores para nível de comparação. Observando as médias no 

grupo LT na escala funcional, observa-se qualidade de vida boa para todos os itens: 

funcionamento físico (88,6), desempenho de atividades (85,7), emocional (76,8), 

cognitivo (91,7) e social (69). Para a escala de sintomas também observa-se boa 
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qualidade de vida: fadiga (15,1), náusea/vômitos (4,8) e dor (8,3). Nos itens 

individuais o que apresentou maior pontuação, foi o item dificuldades financeiras 

(35,8). No EORTC QLQ - H&N35, os pacientes do grupo de laringectomia total 

apresentaram mais queixas quando comparados ao grupo laringectomia parcial. No 

grupo LT, os itens que apresentaram pontuações mais elevadas foram sensibilidade 

(54,8), tosse (38,1) e fala (37,3).  No Beck Depression Inventory, apenas um paciente 

do grupo de laringectomia total obteve pontuação com indicação de depressão.   

Blanco e González-Botas (2011) avaliaram a qualidade de vida de 53 

indivíduos em que 52 foram submetidos à laringectomia parcial (LP) e 21, à 

laringectomia total (LT). Do grupo LT, 50% (11/53) foram reabilitados (PTE= 9 e 

VE = 2) A qualidade de vida foi aferida pelo protocolo EORTC QLQ - C30 e 

EORTC QLQ - H&N35, antes do tratamento, após 3 e 6 meses. Os resultados do 

QLQ - C30 evidenciaram na Escala funcional um prejuízo na condição física, 

incapacidade de trabalhar, decadência emocional e interferências na vida familiar e 

social durante os 3 meses após a cirurgia, com recuperação gradual em 6 meses em 

ambos os grupos. O grupo LT apresentou dor desde a situação antes do tratamento 

mantida há 3 meses com diminuição progressiva até 6 meses. No EORTC QLQ - 

H&N35, observou-se em ambos os grupos aumento dos problemas quanto ao olfato e 

paladar 3 meses após a cirurgia. Quanto à comunicação, houve diferenças 

significativas em ambos os grupos antes, após 3 meses e  6 meses após a reabilitação. 

Indivíduos submetidos à laringectomia total apresentam dificuldades para assistir a 

um evento social após 6 meses de tratamento. Ambos os grupos têm mais dificuldade 

de ficar junto com a família e amigos aos 3 meses após a cirurgia que desaparece 

após os 6 meses. 

Guibert et al. (2011) identificaram diferenças entre qualidade de vida em 

pacientes tratados por câncer de laringe com a conservação do órgão e laringectomia 

total.  Todos os pacientes responderam aos protocolos de qualidade de vida EORTC 

QLQ - C30 e EORTC QLQ - H&N35. Participaram 111 indivíduos, não foi descrito 

se os mesmos apresentavam formas de reabilitação nas LT. No protocolo EORTC 

QLQ - C30, os resultados para o grupo cirúrgico evidenciaram médias na Escala 

qualidade de vida e global de saúde (66), na Escala funcional: funcionamento físico 

(87), desempenho de atividades (100), funcionamento emocional (75) cognitivo (84) 
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e social (84). Os escores da Escala qualidade de vida e saúde global e o item da 

Escala funcional: funcionamento cognitivo foram numericamente maiores para o 

grupo que realizou tratamento conservador em relação ao tratamento cirúrgico para 

câncer de laringe. No câncer de laringe com conservação de órgãos, a única diferença 

significativa no protocolo EORTC QLQ - H&N35 foi para o item boca seca, que 

afetou menos o tratamento cirúrgico. O comprometimento dos outros itens de 

qualidade de vida não diferiu entre tratamento cirúrgico e conservador. Os autores 

concluíram que o tipo de tratamento, cirúrgico ou conservador, afeta diferentemente 

vários aspectos da qualidade de vida. 

Varghese et al. (2011) objetivaram estudar a QV global nas laringectomias 

totais com e sem reabilitação com voz alaríngea, as complicações relacionadas à 

restauração da voz cirúrgica e fatores que influenciam na manutenção a longo prazo 

nas formas de reabilitação da voz alaríngea. Os protocolos EORTC QLQ (C30 e 

H&N35) foram aplicados, sendo estudados 113 pacientes, 61 não reabilitados 

(afônicos) e 52 reabilitados; destes, 30 com PTE, quatro com laringe eletrônica e 

cinco com voz esofágica. Em relação à voz esofágica, os indivíduos apresentaram 

boa qualidade de vida com escores altos nas escalas qualidade de vida e saúde global 

e funcional e baixos escores na escala de sintomas e não foram relatadas 

complicações em sua manutenção a longo prazo.  

Filipovska-Musanovic et al. (2012) estimaram a qualidade de vida de 

laringectomizados utilizando os protocolos EORTC QLQ - C30 e EORTC - QLQ 

H&N35. Participaram 45 pacientes, 16 realizaram laringectomia parcial e 29, TL. 

Comparando LP e LT, houve aumento dos problemas de fala, deglutição, sensação, 

tosse e contato social para LT. 

Nakai (2012) avaliou a qualidade de vida após a laringectomia. Participaram 

14 indivíduos, quatro submetidos à laringectomia total e dez, à laringectomia parcial. 

A qualidade de vida foi avaliada pelos protocolos EORTC QLQ - C30 e EORTC 

QLQ - H&N35. Observou que a traqueostomia definitiva configura-se como um 

verdadeiro estigma da doença em razão da modificação na aparência. A radioterapia 

pode acarretar xerostomia, diminuição de paladar e olfato, e perda da dentição, o que 

diminui o prazer em comer. No protocolo EORTC QLQ - C30, a qualidade de vida e 
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saúde global, para os laringectomizados totais foi 83,3 e apresentaram ganho em 

todos os aspectos no domínio funcional. Na escala sintomática, os sintomas que mais 

pontuaram foram insônia e dispneia. Na avaliação do questionário específico, os 

principais sintomas foram ganho de peso, fala menor, sexualidade, sensibilidade e 

uso de analgésico. Os participantes apresentaram uma boa qualidade de vida. 

Singer et al. (2014) determinaram as áreas de qualidade de vida que sofrem 

alteração durante o primeiro ano após a laringectomia total e identificaram preditores 

para estas mudanças. Participaram antes da laringectomia total 174 pacientes, antes 

da alta hospitalar 133, no final de reabilitação 110, e um ano após a laringectomia 86 

indivíduos. O protocolo EORTC QLQ - C30 foi usado. Os resultados evidenciaram 

que as áreas que não se recuperaram após a LT foram o funcionamento físico, 

desempenho de atividades, social, a fadiga, a dispnéia, a perda de apetite, as 

dificuldades financeiras, os sentidos, a fala e o contato social; enquanto a qualidade 

de vida e saúde global, a tosse e o peso melhoraram. Os fatores preditores foram o 

estágio tumoral, doença recorrente, radioterapia, saúde mental e tabagismo anterior 

ao tratamento. 

Pereira da Silva et al. (2015) avaliaram a qualidade de vida de 34 indivíduos 

submetidos à laringectomia total com esvaziamento cervical bilateral, 41,0% da 

amostra também foram submetidos à radioterapia e 14,7%, à quimioterapia. A 

maioria dos participantes (91,0%) realizou fonoterapia no pós-operatório e no 

momento da entrevista, 20,5% utilizavam VE, 44,1% PTE e 35,2% permaneceram 

sem reabilitação vocal. Foram aplicados os protocolos EORTC QLQ - C30, a 

Autoavaliação Portuguesa de Experiências de Comunicação após o Câncer de 

Laringe (P-SECEL) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). Os 

resultados para voz esofágica no protocolo EORTC QLQ - C30 evidenciaram para 

voz esofágica: na Escala qualidade de vida e saúde global: 70,2; na Escala funcional: 

funcionamento físico: 90,4, desempenho de atividades: 71,4; emocional: 60,7; 

cognitivo: 95,2; social: 80,9 e na Escala de sintomas: 13,1, que apresentou melhor 

qualidade de vida nas subescalas funcionamento cognitivo e físico. Os dados obtidos 

neste estudo demonstram que os indivíduos que se expressam através VE obtiveram 

maior capacidade funcional. Os pacientes que permaneceram sem voz, apresentaram 

percepção maior de disfunção na comunicação do que os reabilitados com VE ou 
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PTE. Eles também mostraram que indivíduos submetidos à terapia fonoaudiológica 

saíram-se melhor em todas as escalas, confirmando-a como uma ferramenta 

indispensável para a reabilitação da fala. Os autores ressaltam que deve haver uma 

avaliação inicial, antes da cirurgia, e as sessões de terapia devem começar o mais 

cedo possível após a LT.  

 

3.3.5 Protocolo de avaliação de Qualidade de Vida da Universidade de 

Washington - UW - QOL  

 

Vartanian et al. (2006) realizaram a tradução e validação do protocolo UW - 

QOL para o português. Primeiramente, foi realizada a tradução do inglês para o 

português por dois especialistas, posteriormente, o mesmo foi enviado à 

Universidade de Washington onde foi feita a tradução inversa. Para a verificação da 

validade, participaram 109 indivíduos, a maioria homens (82,6%) com idade 

mediana de 62 anos. Dos participantes, 37 apresentavam CEC em cavidade oral 

(33,9%), 19 em orofaringe, 39 de laringe, 11 em hipofaringe e três em nasofaringe. 

Quanto ao tratamento, 40 indivíduos foram submetidos à cirurgia e radioterapia, 30 à 

cirurgia isolada, 21 à radioterapia isolada, 14 à quimioterapia e quatro à combinação 

de cirurgia e radioquimioterapia. Todos responderam aos protocolos UW - QOL, 

versão validade para o português do 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) e ao 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) com reteste após 15 dias. A escala 

traduzida teve forte consistência interna (0,7) e confiabilidade teste-reteste (0,8). 

Pacientes com pontuação mais elevada na escala de depressão apresentaram escores 

mais baixos no questionário UW - QOL. Houve também uma correlação 

moderadamente forte entre o escore composto do UW - QOL, e o componente físico 

e mental do SF-36. O UW - QOL foi considerado culturalmente apropriado à 

população brasileira com câncer de cabeça e pescoço. 

Williamson et al. (2011) identificaram os aspectos da qualidade de vida após 

diferentes formas de tratamento para câncer avançado de cabeça e pescoço. 

Participaram 41 indivíduos, destes, 11 foram submetidos à cirurgia e 

quimioterapia/radioterapia; 26 à radioterapia primária e quatro à quimiorradioterapia. 
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Para aferir a qualidade de vida, foi aplicado o protocolo UW - QOL. Os autores não 

especificaram quais cirurgias foram feitas e se os participantes realizaram alguma 

forma de reabilitação alaríngea. Quanto à qualidade de vida global, esta foi 81,1 de 

100, sendo significativamente maior em pacientes submetidos à radioterapia primária 

(90,0) em comparação com o tratamento combinado (71,6) e quimiorradioterapia 

(70,8). A produção de saliva foi significativamente pior em pacientes submetidos à 

quimiorradioterapia (mediana: 16,5), em relação ao tratamento combinado (mediana: 

67,0). Pacientes submetidos a tratamento combinado relataram pior QV em termos 

de discurso e função do ombro do que aqueles submetidos à quimiorradioterapia, 

porém melhor qualidade de vida em termos de paladar, embora estas associações não 

tenham sido significantes. 

Andrade et al. (2012) validaram o protocolo UW - QOL no Brasil, aplicando-

o em indivíduos com e sem câncer de cabeça e pescoço e avaliaram o efeito dos 

possíveis fatores de modificação da qualidade de vida sobre os valores de referência 

obtidos para pacientes sem câncer. Do primeiro grupo (G1), participaram 47 

indivíduos diagnosticados com carcinoma epidermoide de boca ou orofaringe. O 

protocolo foi aplicado em fase pré-cirúrgica, logo após sua internação para ressecção 

do tumor. Do segundo grupo (G2), participaram 141 pacientes sem câncer. Os 

escores médios dos participantes sem câncer foram significantemente mais elevados 

em oito dos 12 domínios de qualidade de vida avaliados: dor, aparência, deglutição, 

mastigação, fala, ombros, paladar e ansiedade. Para os demais domínios (atividade, 

recreação, saliva e humor), não foi observada diferença significante entre os escores 

obtidos para os dois grupos. Dor, deglutição e paladar foram os domínios menos 

afetados. 

Eadie e Bowker (2012) investigaram como as formas de enfrentamento e 

idade, sexo, tempo após laringectomia, estágio da doença, radiação e método de 

reabilitação alaríngea podem interferir na qualidade de vida global, bem como vocal. 

Participaram 67 indivíduos com média de 63 anos de idade, sendo 35 usuários de 

PTE, sete de VE, 20 de EL e cinco comunicavam-se por meio da escrita. Utilizaram-

se os instrumentos WOC-CV, QVV e UW - QOL. Observou-se que com o aumento 

do tempo pós-operatório, a qualidade de vida aumenta. O escore global no UW - 

QOL evidenciou qualidade de vida moderada (68,6). A pontuação média no QVV 
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também foi moderada (68,4). Não foram evidenciadas diferenças significativas entre 

os métodos de comunicação alaríngeo: EL (77,2), PTE (66,4) e VE (72,9). A 

qualidade de vida foi significativamente pior à comunicação por meio da escrita 

(40,5). Quanto aos problemas estressantes mais frequentes, independente do método 

de reabilitação vocal, foram as limitações na capacidade física, aparência e estilo de 

vida, seguidas da incerteza do futuro em relação ao câncer.  

Robertson et al. (2012) objetivaram determinar os efeitos da radioterapia e da 

reabilitação vocal após a laringectomia total. Participaram 179 pacientes, sendo 141 

homens e 38 mulheres com idade média de 68 anos. Destes, 88 pacientes foram 

submetidos à radioterapia após a cirurgia. Neste estudo, os protocolos Escala de 

Sintomas de Voz (VoiSS), o Inventário de Disfagia MD Anderson (MDADI) e o UW 

- QOL foram utilizados. Dentre os participantes (87,1%) utilizavam PTE, 11 (6,1%) 

utilizavam articulação, seis (3,4%) laringe artificial, e seis pacientes (3,4%) com voz 

esofágica. O domínio fala foi o mais citado (76, 4%), seguido de deglutição (67,3%). 

Em termos de qualidade de vida em geral, 63,1% dos pacientes citaram-na como boa 

ou muito boa. Participantes com métodos de reabilitação vocal, entre eles a voz 

esofágica, apresentaram média no domínio fala de 30 pontos em uma variação entre 

0 e 100. A pontuação média UW - QOL no Domínio deglutição dos pacientes 

submetidos somente à laringectomia total foi significativamente melhor do que os 

que receberam radioterapia no pós-operatório.  

 

3.3.6 Escala Analógica Visual - EAV 

 

Correia et al. (2016) analisaram a qualidade de vida relacionada à voz em 

laringectomizados totais, dois do sexo feminino e nove do masculino, com tempo de 

cirurgia entre 18 e 204 meses e média de idade de 65 anos, usuários de PTE ou 

laringe eletrônica. Os protocolos QVV e escala EAV foram aplicados. Os resultados 

evidenciaram média de 6,6 cm para a escala EAV representando o nível de satisfação 

com a comunicação. Os cinco indivíduos que apresentaram melhores índices de 

satisfação utilizavam PTE. Para o QVV, a média do escore geral foi 59,5. Estes 

indivíduos foram separados em dois grupos (acima e abaixo da média). Todos os 
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indivíduos usuários de PTE encontraram-se acima da média com melhores escores 

no QVV. Os sujeitos que apresentaram melhores índices globais no QVV mostraram 

melhores índices de satisfação com sua comunicação.  

Não foram encontrados artigos que aplicaram a escala EAV em 

laringectomizados usuários de voz esofágica. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 Considerações éticas 

 

Este estudo transversal observacional foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de Medicina de São 

Paulo da Universidade de São Paulo (FMUSP) com anuência do Instituto do Câncer 

do Estado de São Paulo (ICESP) e da Divisão de Fonoaudiologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), sob 

o número do Parecer: 2.229.237 (Anexo A). 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

 

 

4.2 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos com câncer de laringe submetidos à laringectomia 

total simples ou faringolaringectomia, com ou sem esvaziamento cervical, 

independente de ter feito radioterapia ou quimioterapia complementar, em 

reabilitação fonoaudiológica para aquisição da voz esofágica, independente do 

número de sessões de fonoterapia e grau de proficiência de voz, nível de 

alfabetização e que apresentassem condições clínicas que lhes possibilitassem 

responder aos protocolos oralmente ou por meio da escrita. Foram incluídos 

pacientes classificados pelo Miniexame do Estado Mental - MEEM com pontuação 

igual ou maior que 24 para indivíduos com escolaridade acima de 4 anos, ou maior 

ou igual a 17 pontos com escolaridade menor ou igual a 4 anos (Rede Telessaúde 

Brasil). 
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4.3 Critérios de exclusão 

 

Não participaram desta pesquisa indivíduos com outros diagnósticos 

associados que comprometessem a compreensão e tivessem algum impedimento para 

responder aos protocolos ou que não autorizaram a participação. 

 

 

4.4 Composição da amostra  

 

Para a composição da amostra, no momento do convite para participação e 

durante a aplicação dos protocolos daqueles que aceitaram participar, foi realizada a 

avaliação por meio da fala espontânea. Para essa classificação, foram solicitadas as 

seguintes tarefas: a) emissão sustentada da vogal /a/ e /é/ em intensidade e frequência 

habitual, b) frases do protocolo CAPE-V traduzido para o português do Brasil 

(Behlau, 2004), c) contagem de números entre 1 e 10 em intensidade e frequência 

habitual, d) meses do ano, e) fala espontânea. 

As amostras de fala dos participantes foram avaliadas e foi definido por 

consenso o grau de Wepman et al. (1953) de voz esofágica do indivíduo pela 

pesquisadora e pela fonoaudióloga responsável pelo grupo respectivo, iniciante e 

avançado,  antes ou após a aplicação dos protocolos. A escala proposta por Wepman 

et al. (1953) é composta por três variáveis: grau, tipo de produção e habilidade de 

fala classificados em sete estágios. Os participantes foram divididos em dois grupos 

falantes (graus 1, 2 e 3) e não falantes (graus 4, 5, 6 e 7) (Quadro 1).  

Este grupo amostral foi encerrado quando os dois grupos atingiram o mesmo 

número de participantes considerando pelo cálculo amostral o número mínimo total 

de 19 indivíduos em cada grupo, totalizando 38 participantes. 
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Quadro 1 -  Caracterização da capacitação da produção da voz e da fala esofágica 

dos laringectomizados conforme Escala de Wepman et al. (1953) 

 

ESCALA DE PROFICIÊNCIA DA VOZ E FALA ESOFÁGICA 

(WEPMAN et al., 1953) 

FALANTES 

GRAU PRODUÇÃO DO SOM DESEMPENHO DA FALA 

1 AUTOMÁTICA FALA FUNCIONAL 

2 VOLUNTÁRIA CONTÍNUA FRASES 

3 VOLUNTÁRIA PALAVRAS 

NÃO 

FALANTES 

4 VOLUNTÁRIA A MAIOR PARTE MONOSSÍLABOS 

5 VOLUNTÁRIA ÀS VEZES SEM PALAVRAS 

6 INVOLUNTÁRIA SEM PALAVRAS 

7 AUSENTE AUSENTE 

 

A seguir, foi aplicado o Miniexame do Estado Mental - MEEM, como critério 

de inclusão no estudo. 

 

Miniexame do Estado Mental - MEEM 

Foi aplicado o Miniexame do Estado Mental - MEEM (Anexo C) proposto 

pelo Ministério da Saúde e BIREME/OPAS/OMS em parceria com as instituições do 

Programa Telessaúde Brasil Redes, adaptado do Departamento de Atenção Básica 

(2006), adaptado a partir de Duncan, Schmidt e Giugliani (2004) e do traduzido e 

proposto por Folstein (1975). O teste é composto de 11 questões, sendo estas: 

orientação espacial (informar ano, semestre, mês, dia do mês, dia da semana) 

temporal (informar estado, cidade, bairro, local) memória imediata (repetir as 

palavras caneca, tijolo e tapete), cálculo (realizar cinco contas de subtração de sete 

seriadas, iniciando em 100), memória de evocação (repetir as palavras feitas 

anteriormente: caneca, tijolo e tapete), linguagem-nomeação (nomear caneta e 

relógio a partir dos objetos apresentados), repetição (repetir as frases "nem aqui", 

"nem ali", "nem lá"), compreensão (pegar um papel com a mão direita, dobrar com 

as duas mãos e, em seguida, colocar no chão; ler a frase escrita no papel "feche os 
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olhos" e executar a ordem), escrita (escrever uma frase completa que tenha sujeito e 

verbo e que tenha sentido), cópia de desenho (desenhar o desenho apresentado). A 

pontuação total é 30 pontos. Foi considerada normal a pontuação igual ou acima de 

27 pontos; demência, a pontuação menor ou igual 24 pontos e, em caso de menos de 

4 anos de escolaridade, a pontuação de corte passou a ser 17 (Rede Telessaúde 

Brasil). 

 

 

4.5 Caracterização da amostra 

 

A amostra foi composta de 38 indivíduos. No grupo falantes, todos os 

participantes eram homens e no grupo não falantes, 17 homens e duas mulheres; 

todos tabagistas no grupo de falantes e 18 no grupo não falantes; em ambos os 

grupos, houve um predomínio de etilista, submetidos à cirurgia LT, que apresentou 

EC, realizou radioterapia e não fez quimioterapia (Tabela 1). A idade média dos 

participantes do grupo falantes foi 59,6 e ao grupo não falantes 62 anos; o tempo 

médio decorrido após a cirurgia para ambos os grupos foi pouco menos de 2 anos e o 

número médio de fonoterapia foi para o grupo de falantes 25,7 e 14,5 para não 

falantes (Tabela 2). 

Todos se encontravam em acompanhamento fonoaudiológico no ICESP para 

aquisição da voz esofágica, tanto do grupo de terapia inicial (início do tratamento) 

como do grupo avançado. 

A seguir, foi aplicado o Miniexame do estado mental - MEEM. Observou-se 

que 73,68% da amostra apresentaram escolaridade superior a 4 anos com nota de 

corte maior que 24 pontos (Tabela 3). A média, mediana, mínimo e máximo 

pontuados no teste MEEM encontram-se nos dados da Tabela 4. A média e desvio-

padrão no teste MEEM, nos grupos falantes e não falantes, não mostraram diferença 

entre ambos (Tabela 5).  
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Tabela 1 -  Descrição da amostra em relação a sexo, cirurgia, esvaziamento 

cervical (EC), radioterapia (RT), quimioterapia (QT), tabagismo e 

etilismo no grupo falantes, não falantes e total 

 

  

GRUPO 

Total Falantes Não Falantes 

N % N % N % 

SEXO 
F 2 10,5 0 0 2 5,3 

M 17 89,5 19 100,0 36 94,7 

CIRURGIA 

FLT 3 15,8 1 5,3 4 10,5 

LT 15 78,9 18 94,7 33 86,8 

LT+FLT parcial 1 5,3 0 0 1 2,6 

EC 

Sem informação 0 ,0 1 5,3 1 2,6 

Não 3 15,8 1 5,3 4 10,5 

Sim 16 84,2 17 89,5 33 86,8 

RT 
Não 4 21,1 5 26,3 9 23,7 

Sim 15 78,9 14 73,7 29 76,3 

QT 
Não 13 68,4 12 63,2 25 65,8 

Sim 6 31,6 7 36,8 13 34,2 

TABAGISTA  
Não 0 0 1 5,3 1 2,6 

Sim 19 100,0 18 94,7 37 97,4 

ETILISTA  
Não 3 15,8 3 15,8 6 15,8 

Sim 16 84,2 16 84,2 32 84,2 
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Tabela 2 -  Descrição da amostra em relação à idade, tempo de pós operatório (PO) 

e quantidade de sessões de terapia fonoaudiológica nos grupos falantes, 

não falantes e total 

 

 

GRUPO 
Total 

Falantes Não Falantes 

IDADE 

Média 59,6 62,0 60,8 

Mediana 63,0 63,0 63,0 

Mínimo 30 47 30 

Máximo 68 77 77 

Desvio-padrão 9,0 7,8 8,4 

N 19 19 38 

TEMPO DE PO 

Média 27,6 14,5 21,2 

Mediana 20,6 15,2 18,0 

Mínimo 7,0 2,6 2,6 

Máximo 103,5 32,1 103,5 

Desvio-padrão 22,9 8,8 18,5 

N 19 18 37 

SESSÕES FONO 

Média 25,7 14,5 20,1 

Mediana 17,0 11,0 15,5 

Mínimo 6 3 3 

Máximo 55 31 55 

Desvio-padrão 16,4 8,6 14,1 

N 19 19 38 

 

 

Tabela 3 -  Descrição da porcentagem referente à escolaridade dos indivíduos e à 

nota de corte preestabelecida no total da amostra no teste miniexame do 

estado mental - MEEM 

 

Teste Pacientes (%) Escolaridade Pontuação 

MEEM 
26,3 1 a 4 anos >=17 

73,7 acima de 4 anos >24 
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Tabela 4 -  Descrição da média, mediana, mínimo e máximo do escore total no 

teste MEEM   

  

Teste Média (dp) Mediana Mínimo Máximo 

MEEM 25,5 (3,8) 26,0 17,0 30,0 

 

 

Tabela 5 -  Descrição da média e desvio padrão - DP no grupo falantes e não 

falantes no teste Miniexame do estado mental - MEEM 

 

Escala 
Falantes 

média (dp) 

Não falantes 

média (dp) 
p_valor 

MEEM 26,5 (2,8) 24,5 (4,4) 0,222 

 

 

4.6 Procedimentos 

 

Os protocolos descritos abaixo foram aplicados, sequencialmente, no mesmo 

dia e momento. Cada protocolo foi explicado ao participante, antes do início de seu 

preenchimento, que foi feito pela pesquisadora, mediante a leitura em voz alta de 

cada uma das perguntas que, em seguida, anotava cada resposta. A ordem dos 

protocolos foi a mesma a todos os participantes. 

Escala Analógica Visual (EAV) – Solicitou-se aos participantes que 

realizassem uma autoavaliação da qualidade vocal, por meio da EAV (Anexo D). Em 

uma linha reta de 100 milímetros, numerada com zero e 10 nas extremidades, na qual 

o extremo à esquerda é marcado pelo número zero e representa ausência de alteração 

na qualidade de vida e o extremo à direita é marcado pelo número 10 e representa 

grau máximo de alteração na qualidade de vida. Para esta pesquisa, considerando a 

possível participação de pacientes analfabetos, foi considerado um modelo de escala 

analógica com expressões que graduam, com a sequência numérica entre 0 e 10 a 

localização da autopercepção em relação à qualidade de vida. 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV) – Solicitou-se aos participantes que 

respondessem ao protocolo IDV que consiste em uma versão do protocolo VHI - 
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Voice Handicap Index (Jacobson et al., 1997), validada para o português (Santos et 

al., 2007) (Anexo E). Este protocolo possui 30 questões que se dividem nas 

subescalas funcional (1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 19 e 22), emocional (7, 9, 15, 23, 24, 

25, 27, 28, 29 e 30) e orgânica (2, 4, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26) relacionadas à 

desvantagem vocal. A possibilidade de escore para cada domínio variou entre 0 e 40 

e escore total entre 0 e 120. A escala para cada afirmação varia entre 0 e 4 sendo 

nunca (0), quase nunca (1), às vezes (2), quase sempre (3) e sempre (4). O cálculo é 

feito por somatório simples. Quanto maior o resultado maior a desvantagem vocal. 

Qualidade de Vida em Voz (QVV) – Solicitou-se aos participantes que 

respondessem ao protocolo QVV, validado para o português por Gasparini e Behlau 

(2009) (Anexo F), a partir da tradução do original Voice - Related Qualitity of life 

Measure (V-RQOL) (Hogikyan; Sethuraman, 1999). O instrumento possui 10 

questões relacionadas à qualidade de vida nos domínios físico, (1, 2, 3, 6, 7 e 9) 

socioemocional (4, 5, 8 e 10) e domínio global que corresponde à junção dos dois 

domínios anteriores (1 a 10). A escala para cada questão varia entre 0 e 5, sendo 0 

quando o ocorrido nunca acontece e não é um problema e 5 quando acontece sempre 

e, realmente, é um problema. A possibilidade de escore para cada área apresenta 

variação entre 0 e 100. Quanto mais próximo de zero pior será a qualidade vocal e 

quanto mais próximo a 100 melhor. 

Para o cálculo do escore total padronizado do QVV, foi utilizada a seguinte 

expressão:  

100 - (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8+Q9+Q10 - 10) x 100 

50 - 10 

O escore do domínio socioemocional foi calculado utilizando a expressão:  

100 - (Q4+Q5+Q8+Q10 - 4) x 100 

20 - 4 

Já o escore do funcionamento físico correspondente foi calculado de acordo 

com a seguinte expressão:  

100 - (Q1+Q2+Q3+Q6+Q7+Q9 - 6) x 100 

30 - 6 
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Functional Assessment Cancer Therapy Head Neck (FACT - H&N) – Os 

participantes responderam ao protocolo FACT - H&N (List et al., 1996), validado 

para o português em relação ao construto, critério e confiabilidade pelos autores 

Fúria et al. (2005) e Fúria (2006) (Anexo G). As afirmações dividem-se em cinco 

subescalas 1) bem-estar físico, 2) bem-estar social e familiar, 3) bem-estar 

emocional, 4) bem-estar funcional e 5) preocupações adicionais. Para a análise de 

cada área de bem-estar, o paciente qualificou para cada afirmativa, o quanto estas são 

verdadeiras em sua vida. A escala entre 0 e 4 apresenta variação (0) nem um pouco, 

(1) um pouco, (2) mais ou menos, (3) muito e (4) muitíssimo. O somatório de cada 

área do protocolo apresenta sua variação: bem-estar físico, sociofamilial e funcional 

variam entre 0 e 28; bem-estar emocional varia entre 0 e 24 pontos e preocupações 

adicionais entre 0 e 36 pontos, e a extensão total pode variar entre 0 e 144. Quanto 

maior o valor melhor a qualidade de vida. 

Para a realização do cálculo total, é importante destacar que as afirmativas 

que trouxeram resultado negativo ao paciente apresentaram somatório inverso, 

conforme descrito por Vartanian et al. (2007). Posteriormente, deve-se multiplicar a 

soma do escore pelo número de itens da subescala e dividir pelo número de itens 

respondidos. Já o escore total será obtido pela soma dos escores das subescalas: 

_________ + __________ + __________ + _____________ +  __________ =________ 

(escore BE )  (escore BESF) (escore BEE )  (escore BEFUNC) (escore PACP) escore total 

 

 

European Organization for Research and Treatment of Cancer Core 

Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ - C30) – Os participantes 

responderam ao protocolo EORTC QLQ - C30 (Aaronson et al., 1993) (Anexo H), 

validado transculturalmente pela European Organization for Research and Treatment 

of Cancer (versão 3.0). Composto de 30 questões generalizadas, distribuídas em três 

escalas: qualidade de vida e saúde global; funcional e sintomas. A escala funcional e 

a de sintomas são representadas por itens; sendo para a funcional - função física, 

função cognitiva, função emocional, função social e desempenho de atividades; para 

as escalas de sintomas - fadiga, dor, náuseas e vômitos e para sintomas 

independentes - dispneia, falta de apetite, insônia, constipação e diarreia; existe ainda 
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uma escala de avaliação do impacto financeiro do tratamento e da doença. Os itens 

entre 1 e 28 do EORTC QLQ - C30 são avaliados em uma escala tipo Likert que 

varia entre 1 e 4 pontos, ou seja: (1) não, (2) pouco, (3) moderado, (4) muito. Os 

itens 29 e 30, que avaliam a escala qualidade de vida e saúde global, 

respectivamente, são respondidos em uma escala numérica entre 1 (péssima) e 7 

(ótima) pontos. Em todos os itens, foi considerado como período de referência a 

semana anterior à avaliação. As escalas e itens são avaliadas por meio de escores que 

variam entre 0 e 100, de tal forma que nas duas primeiras escalas quanto maior o 

valor do escore melhor a qualidade de vida; na última escala - sintomas, itens de 

sintomas independentes e impacto financeiro, a interpretação deve ocorrer no sentido 

oposto, isto é, quanto maior o escore de sintomas pior a qualidade de vida (Tabela 6). 

O cálculo dos escores das escalas segue o manual de Fayers et al. (2001). 

Primeiramente, foi calculado o escore bruto (EB) de cada subescala, que é a soma do 

valor das alternativas assinaladas em cada questão/item que compõem cada escala, 

dividido pelo número total de questões e a diferença entre o máximo e mínimo 

possível de resposta de cada escala.  

EB = q1+q2+q3....qn/n; 

(n é o número total dos itens que compõem a escala ou item individual). 

 

Para o cálculo de cada escala: 

Escala funcional:  

 
Escala de sintomas/itens:  

 
 

 Estado Global de Saúde/QV:  
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Tabela 6 -  Componentes das escalas e itens do EORTC QLQ - C30 

 

Escala e itens QLQ-C30 Sigla da escala Nº de itens 
*Diferença 

entre itens 
Itens/Questões 

Escala Global de Saúde QL2 2 6 29,30 

Escala funcional 

    Funcionamento físico PF2 5 3 1-5 

Desempenho de atividades RF2 2 3 6,7 

Funcionamento emocional EF 4 3 21-24 

Funcionamento cognitivo CF 2 3 20,25 

Funcionamento social SF 2 3 26,27 

Escala de sintomas  

    Fadiga FA 3 3 10,12,18 

Náusea e vômito NV 2 3 14,15 

Dor PA 2 3 9,19 

Dispneia DY 1 3 8 

Insônia  SL 1 3 11 

Perda de apetite  AP 1 3 13 

Constipação CO 1 3 16 

Diarreia  DI 1 3 17 

Dificuldades financeiras FI 1 3 28 

Fonte: EORTC QLQ - C30 scoring manual 

*Diferença entre itens é a diferença entre o máximo possível e a resposta mínima para itens individuais 

 

Foi calculado também o escore total de cada escala: primeiramente, calculou-

se o escore bruto (EB) de cada escala e, posteriormente, a diferença entre o máximo e 

mínimo possíveis de resposta de cada escala (Tabela 7).  

 

Tabela 7-  Fórmula para o cálculo dos escores do protocolo EORTC QLQ - C30 

 

Valores das somas dos escores 

Escala Questões Fórmulas Mín Máx Amplitude 

Global de 

Saúde 
29 e 30 {{[(Q29+Q30)/2]-1}/6}*100 1 7 6 

Funcional 
1 a 7; 20 

a 27 

{1{{[(Q1+Q2+...Q7+Q20+Q21+Q22...+

Q27)/15]-1}/3}}*100 
1 4 3 

Sintomas 
8 a 19 e 

28 

{{[(Q8+Q9+Q10....+Q19+Q28)/13]1}/3}

*100 
1 4 3 
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Protocolo de Avaliação de Qualidade de Vida European Organization for 

Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ - H&N35) – Os participantes 

responderam ao protocolo EORTC QLQ - H&N35 (Bjordal et al., 1999) que foi 

validado para o Brasil (Vartanian et al., 2007) (Anexo I). Os autores preconizam a 

aplicação deste instrumento como complementar ao EORTC QLQ - C30. Ele é 

composto por 35 questões que avaliam as ocorrências referentes à última semana do 

entrevistado em relação ao dia da aplicação por meio de escala Likert para 30 

questões (varia entre 1 e 4) e cinco questões com respostas binárias tipo sim - 2 

pontos ou não - 1 ponto. Destas, 30 são agrupadas em 13 escalas e cinco de resposta 

simples. Avalia sete domínios: dor, deglutição, sentidos (paladar e olfação), fala, 

comer social, contato social e sexualidade, além de possuir 11 itens específicos sobre 

problemas dentários, trismo, xerostomia, saliva espessa, tosse, mal-estar, consumo de 

analgésicos, suplementos nutricionais, sonda para alimentação e perda/ganho de 

peso. A avaliação baseia-se em medidas de escores, variando entre 0 e 100; quanto 

mais alto o escore pior será a intensidade do problema no domínio avaliado. O 

cálculo do escore segue o mesmo princípio do cálculo da escala de sintomas/itens do 

EORTC QLQ - C30, tanto ao escore de cada domínio/itens, como ao escore total 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 -  Componentes das escalas e itens do EORTC QLQ - H&N35 

 

Escala e itens QLQ - H&N35 Sigla da escala Nº de itens 
*Diferença 

entre itens 
Itens/Questões 

Escala de sintomas/itens 

    Dor HNPA 4 3 31-34 

Deglutição HNSW 4 3 35-38 

Sentidos HNSE 2 3 43,44 

Fala HNSP 3 3 46,53,54 

Comer Social  HNSO 4 3 49-52 

Contato Social  HNSC 5 3 48,55,56,57,58 

Sexualidade  HNSX 2 3 59,60 

Problemas dentários  HNTE 1 3 39 

Trismo HNOM 1 3 40 

Xerostomia  HNDR 1 3 41 

Saliva espessa HNSS 1 3 42 

Tosse HNCO 1 3 45 

Mal-estar HNFI 1 3 47 

Consumo de analgésicos  HNPK 1 1 61 

Suplemento nutricional  HNNU 1 1 62 

Sonda p/alimentação  HNFE 1 1 63 

Perda de peso HNWL 1 1 64 

Ganho de peso  HNWG 1 1 65 

Fonte: EORTC QLQ - C30 scoring manua 

*Diferença entre itens é a diferença entre o máximo possível e a resposta mínima para itens individuais 

 

Protocolo de avaliação de Qualidade de Vida da Universidade de 

Washington (UW - QOL) – Os participantes responderam ao protocolo UW - QOL 

(versão 4) (Hassan; Weymuller, 1993) validado para o português por Vartanian et al. 

(2006) (Anexo J), apresenta 12 questões específicas sobre as diferentes dimensões de 

qualidade de vida: dor, aparência, atividade, recreação, deglutição, mastigação, fala, 

ombro, paladar, saliva, humor e ansiedade. Cada questão permite descrever as 

disfunções ou limitações vividas diariamente pelo paciente, possuindo entre três e 

cinco possibilidades de escolha. As alternativas de pontuação variam entre 0 e 100, 

quanto mais elevado o escore melhor será a qualidade de vida. Para o cálculo do 

escore composto, é feita a média dos 12 domínios. Avaliam-se também os domínios 



Casuística e Métodos 39 

  

 

 

que tiveram importância ao paciente durante a semana anterior à entrevista (Tabela 

9). O protocolo também possui quatro questões gerais: a primeira é um relato 

comparativo do estado atual com o vivido no mês anterior ao diagnóstico; a segunda 

avalia sua qualidade de vida durante a última semana; a terceira avalia a qualidade de 

vida conforme uma perspectiva mais abrangente, que inclui fatores sociais e 

espirituais e a última questão, em aberto, para o paciente descrever temas relevantes 

para sua qualidade de vida na última semana. O cálculo destas questões foi feito pelo 

somatório de cada questão e, posteriormente, apresentado os escores em 

porcentagem. 

Tabela 9 - Componentes das escalas e itens do UW - QOL 

Dimensão Questões 

Dor 1 

Aparência 2 

Atividade 3 

Recreação 4 

Deglutição 5 

Mastigação 6 

Fala 7 

Ombros 8 

Paladar 9 

Saliva 10 

Humor 11 

Ansiedade 12 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

A descrição dos dados foi feita por meio de estatística descritiva, percentual 

às variáveis qualitativas e medidas de tendência central e de dispersão às 

quantitativas. O teste de Shapiro-Wilk foi usado para verificação da aderência à curva 

Normal a todos os escores das escalas de qualidade de vida utilizadas no estudo. 

A análise de correlação foi realizada entre todos os protocolos e seus 

domínios no grupo de falantes, não falantes e total. Os coeficientes de correlação 
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utilizados foram os de Spearman. A comparação entre os escores totais, demais 

escores das escalas e grupos de laringectomizados falantes e não falantes foi 

realizada utilizando-se o teste t-Student ou teste de Wilcoxon, dependendo da 

aderência ou não dos dados à curva Normal; o teste t-Student foi usado para os dados 

que apresentaram aderência à curva Normal. 

O programa estatístico utilizado foi o R-Project versão 3.3.3 e o SPSS versão 

17.0 Em todas as análises, utilizou-se um nível de significância de 5%. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5 RESULTADOS 

 

 

A estatística descritiva dos escores de qualidade de vida foi realizada. Os 

escores IDV (total, subescalas funcional, orgânico e emocional), QVV (total e 

domínio funcional), FACT - H&N (total e subescala preocupações adicionais), 

EORTC QLQ - H&N35 total e UW - QOL apresentaram aderência à curva Normal; os 

demais não mostraram esta aderência (Tabela 10).  

 

Tabela 10 -  Descrição dos escores de qualidade de vida, conforme a aderência à 

curva normal 

 

Escala Média (dp) Mediana Mínimo Máximo p_valor1 

EAV 2,9 (2,4) 2,0 0,0 9,0 0,004 

IDV 64,5 (23,2) 65,5 18,0 116,0 0,642 

Funcional 24,7 (8,9) 24,0 6,0 40,0 0,426 

Orgânico 20,9 (8,3) 21,0 3,0 38,0 0,895 

Emocional 18,7 (9,5) 19,0 0,0 40,0 0,664 

QVV 48,7 (20,9) 46,5 3,0 90,0 0,842 

Funcional  40,6 (21,8) 38,0 4,0 92,0 0,098 

Socioemocional 60,4 (26,2) 63,0 0,0 100,0 0,044 

FACT - H&N 108,6 (15,1) 108,5 71,0 135,0 0,638 

BE físico  23,6 (4,8) 25,0 6,0 28,0 <0,001 

BE social-familiar 19,9 (6,5) 21,0 0,0 28,0 0,007 

BE emocional  21,3 (2,1) 22,0 15,0 24,0 0,005 

BE funcional 20,3 (5,3) 20,5 1,0 28,0 0,007 

Preocup. Adic 23,6 (5,3) 25,0 13,0 34,0 0,493 

EORTC QLQ-C30 82,7 (16,7) 83,0 42,0 100,0 <0,001 

Escala QV/saúde global      

Escala funcional 85,8 (16,5) 88,9 11,1 100,0 <0,001 

Funcionamento físico  84,2 (16,3) 87,0 13,0 100,0 <0,001 

Desempenho de atividades  84,7 (24,3) 100,0 17,0 100,0 <0,001 

Funcionamento emocional 86,6 (21,5) 92,0 8,0 100,0 <0,001 

Funcionamento cognitivo 89,9 (20,3) 100,0 0,0 100,0 <0,001 

Funcionamento social 85,0 (26,8) 100,0 0,0 100,0 <0,001 

continua 
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Tabela 10 -  Descrição dos escores de qualidade de vida segundo a aderência à 

curva normal (conclusão) 

 

Escala Média (dp) Mediana Mínimo Máximo p_valor1 

Escala de sintomas 9,7 (13,7) 7,7 0,0 82,10 <0,001 

Fadiga 9,9 (16,9) 0,0 0,0 89,0 <0,001 

Náusea e vômito 3,9 (14,7) 0,0 0,0 83,0 <0,001 

Dor 13,2 (22,9) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Sintomas indep.      

Dispneia 11,3 (20,8) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Insônia 12,3 (26,2) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Perda de apetite 4,4 (17,6) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Constipação 8,7 (24,1) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Diarreia 1,7 (7,5) 0,0 0,0 33,3 <0,001 

Dificuldades financeiras 23,7 (36,3) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

EORTC QLQ - H&N35 15,8 (7,2) 15,7 5,7 33,3 0,060 

Dor 6,6 (11,0) 0,0 0,0 42,0 <0,001 

Deglutição   8,1 (16,1) 0,0 0,0 83,0 <0,001 

Sentidos 36,0 (30,1) 33,0 0,0 100,0 0,002 

Fala 49,3 (16,7) 44,0 11,0 89,0 0,017 

Comer social 5,9 (10,4) 0,0 0,0 42,0 <0,001 

Contato social  13,7 (19,1) 7,0 0,0 73,0 <0,001 

Sexualidade 17,6 (31,7) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Problemas dentários 11,4 (28,2) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Trismo  9,6 (23,1) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Xerostomia 20,9 (27,3) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Saliva espessa 24,5 (31,7) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Tosse 27,0 (26,7) 33,0 0,0 100,0 <0,001 

Mal –Estar 11,4 (26,0) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Consumo analgésicos 31,6 (45,1) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Consumo Nutricional 11,4 (31,2) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Sonda p/ alimentação 1,7 (7,5) 0,0 0,0 33,0 <0,001 

Perda de Peso 6,1 (23,1) 0,0 0,0 100,0 <0,001 

Ganho de Peso  70,2 (45,1) 100,0 0,0 100,0 <0,001 

UW - QOL 73,0 (12,7) 73,5 44,0 94,0 0,198 

1 Teste de normalidade de Shapiro Wilk; hipótese nula é de aderência à curva Normal. 

BE = bem estar; QV = qualidade de vida  
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Na comparação entre os grupos de laringectomizados totais falantes e não 

falantes, foram observadas diferenças significativas nos protocolos escore total e a 

subescala funcional do IDV, o domínio global e físico do QVV, FACT - H&N na 

área funcional e EORTC QOL - C30 escore total da escala funcional e item 

desempenho de atividades (RF2) da mesma escala. Para o escore total e funcional do 

IDV, os maiores escores, ou seja, maior desvantagem vocal foi evidenciada no grupo 

não falantes; já para o QVV, tanto domínio global como físico, os escores do grupo 

não falantes foram menores, ou seja, menor qualidade de vida quando comparados ao 

grupo falantes. Para o FACT - H&N funcional e também para a EORTC QOL - C30, 

tanto no escore total da escala funcional como para o item RF2, os escores também 

foram maiores; ou seja, maior qualidade de vida, para o grupo falantes. Nos demais 

protocolos quando comparados, não houve diferença ou interferência da qualidade de 

vida destes indivíduos (Tabela 11). 

 

Tabela 11 -  Comparação entre os escores das escalas e grupos de 

laringectomizados totais (falantes e não falantes) 

 
 Grupo   

Escalas 

Falantes 

n=19 

média (dp) 

Não falantes 

n=19 

média (dp) 

p_valor Teste 

EAV 2,4 (2,5) 3,6 (2,3) 0,094 Wilcoxon 

IDV  56,3 (20,3) 72,6 (23,6) 0,029 t-Student 

   Funcional 20,7 (7,3) 28,8 (8,8) 0,004 t-Student 

   Orgânico 18,9 (6,3) 23,0 (9,6) 0,134 t-Student 

   Emocional 16,7 (9,3) 20,8 (9,6) 0,189 t-Student 

QVV 56,9 (20,3) 40,5 (18,4) 0,012 t-Student 

   Físico 51,6 (21,0) 29,6 (16,9) 0,001 t-Student 

   Socioemocional 64,7 (24,5) 56,1 (27,8) 0,317 Wilcoxon 

FACT-H&N 112,9 (15,6) 104,3 (13,7) 0,078 t-Student 

   Físico 24,4 (4,1) 22,8 (5,4) 0,206 Wilcoxon 

   Social familiar 20,0 (5,6) 19,7 (7,5) 0,748 Wilcoxon 

   Emocional 21,6 (1,8) 20,9 (2,4) 0,523 Wilcoxon 

   Funcional 22,1 (4,1) 18,5 (5,9) 0,048 Wilcoxon 

   Preoc. Adicionais 24,8 (5,7) 22,3 (4,7) 0,145 t-Student 

EORTC QOL C30 86,9 (14,4) 78,5 (18,1) 0,130 Wilcoxon 

continua 
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Tabela 11 -  Comparação entre os escores das escalas e grupos de 

laringectomizados totais (falantes e não falantes) (conclusão) 

 
 Grupo   

Escalas 

Falantes 

n=19 

média (dp) 

Não falantes 

n=19 

média (dp) 

p_valor Teste 

Escala QV/saúde global     

Escalas Funcionais 91,2 (8,5) 80,4 (20,7) 0,032 Wilcoxon 

   Funcionamento físico     87,7 (12,3) 80,7 (19,3) 0,227 Wilcoxon 

   Desempenho de atividades  93,8 (15,9) 75,5 (27,9) 0,018 Wilcoxon 

   Funcionamento emocional 91,3 (17,1) 82,0 (24,7) 0,074 Wilcoxon 

   Funcionamento cognitivo 95,6 (9,4) 84,2 (26,3) 0,126 Wilcoxon 

   Funcionamento social 92,9 (17,0) 77,2 (32,5) 0,072 Wilcoxon 

Escalas de Sintomas 6,4 (6,6 ) 13,1 (17,8 ) 0,081 Wilcoxon 

   Fadiga 6,4 (10,6) 13,4 (21,1) 0,255 Wilcoxon 

   Náusea e vômito 0,9 (3,9) 7,0 (20,2) 0,285 Wilcoxon 

   Dor 13,1 (22,5) 13,2 (23,9) 0,907 Wilcoxon 

Sintomas indep.     

Dispneia 6,9 (13,8) 15,7 (25,7) 0,267 Wilcoxon 

Insônia 10,5 (27,3) 14,1 (25,7) 0,499 Wilcoxon 

Perda de apetite 0,0 (0,0) 8,7 (24,4) 0,080 Wilcoxon 

Constipação 7,0 (23,8) 10,5 (24,9) 0,420 Wilcoxon 

Diarreia 1,7 (7,6) 1,7 (7,6) 1,000 Wilcoxon 

Dificuldades financeiras 8,7 (14,9) 38,6 (44,8) 0,051 Wilcoxon 

EORTC QLQ-H&N35 14,2 (7,6) 17,4 (6,6) 0,174 t-Student 

   Dor 5,3 (10,1) 7,9 (12,0) 0,378 Wilcoxon 

   Deglutição 7,5 (19,4) 8,7 (12,6) 0,184 Wilcoxon 

   Sentidos 39,5 (32,5) 32,5 (27,9) 0,523 Wilcoxon 

   Fala 43,8 (20,3) 54,9 (12,9) 0,080 Wilcoxon 

   Comer social 4,4 (10,6) 7,4 (10,3) 0,141 Wilcoxon 

   Contato social 9,9 (12,5) 17,5 (23,8) 0,516 Wilcoxon 

   Sexualidade 14,0 (32,5) 21,1(31,4) 0,235 Wilcoxon 

   Problemas dent. 10,5 (24,9) 12,3 (31,8) 0,779 Wilcoxon 

   Trismo 8,8 (21,9) 10,5 (24,9) 0,746 Wilcoxon 

   Xerostomia 27,9 (31,9) 13,9 (20,2) 0,157 Wilcoxon 

   Saliva espessa 24,5 (34,9) 24,5 (29,1) 0,760 Wilcoxon 

   Tosse 24,4 (26,8) 29,7 (27,0) 0,489 Wilcoxon 

   Mal-estar 3,5 (10,4) 19,3 (33,9) 0,096 Wilcoxon 

   Consumo de analgésicos 26,3 (45,2) 36,8 (45,7) 0,303 Wilcoxon 

   Consumo nutricional 10,5 (31,5) 12,3 (31,8) 0,690 Wilcoxon 

   Sonda p/ alimentação 0,0 (0,0) 3,5 (10,4) 0,163 Wilcoxon 

   Perda de peso  10,5 (31,5) 1,7 (7,6) 0,532 Wilcoxon 

   Ganho de peso 73,7 (45,2) 66,6 (45,8) 0,628 Wilcoxon 

QUW 76,9 (10,9) 69,2 (13,6) 0,063 t-Student 

BE = bem estar; QV = qualidade de vida 
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Para a apresentação das correlações, optou-se por apresentar apenas os dados 

em que foram observadas correlações nos escores totais de cada protocolo. 

No grupo falantes, foram observadas correlações moderadas da escala EAV 

com os escores totais dos protocolos IDV, QVV, UW - QOL, escore total da Escala 

funcional do EORTC QOL-C30, bem como, alguns itens da mesma: funcionamento 

físico, emocional, insônia e em seu protocolo específico EORTC QLQ - H&N35 no 

item fala. No grupo não falantes, a EAV correlacionou-se moderadamente com a 

Escala qualidade de vida e saúde global do protocolo EORTC QLQ - C30 (Tabelas 

12 e 13).   

 

Tabela 12 -  Correlações entre escala EAV e escores totais do IDV, QVV, FACT - 

H&N, QLQ (C30 e H&N-35) e UW - QOL nos grupos falantes, não 

falantes e no total da amostra  

 

Escala EAV 

Falantes Não falantes Total 

IDV total IDV total IDV total 

0.65006 0.30589 0.54238 

0.0026 0.2028 0.0004 

QVV total QVV total QVV total 

-0.66237 -0.3644 -0.6119 

0.002 0.1251 <.0001 

EORTC QLQ-C30  

 QV/saúde global QV/saúde global QV/saúde global 

-0.43972 -0.5796 -0.50954 

0.0596 0.0093 0.0011 

Escalas Funcionais Escalas Funcionais Escalas Funcionais 

0.62129 -0.37721 -0.4928 

0.0045 0.1114 0.0017 

Escala de sintomas Escala de sintomas Escala de sintomas 

0.25971 0.29865 0.35793 

0.2829 0.2142 0.0274 

UW- QOL UW- QOL UW- QOL 

-0.50902 -0.24388 -0.37099 

0.026 0.3143 0.0218 

Legenda:             moderada correlação                fraca correlação 

QV = qualidade de vida 
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Tabela 13 -  Correlações entre escala EAV e itens da Escala funcional e de 

sintomas do EORTC QLQ (C30 e H&N-35) nos grupos falantes, não 

falantes e no total da amostra  

 

Escala EAV 

Falantes Não falantes Total 

EORTC QLQ - C30 

Escala funcional 

  Funcionamento físico Funcionamento físico Funcionamento físico 

-0.62954 -0.27755 -0.47274 

0.0039 0.25 0.0027 

Funcionamento emocional  Funcionamento emocional Funcionamento emocional 

-0.59159 -0.2216 -0.43216 

0.0076 0.3619 0.0067 

Escala de sintomas 

  Insônia Insônia Insônia 

0.48634 -0.21829 0.45125 

0.0347 0.3693 0.0045 

Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras 

0.14607 0.39919 0.36677 

0.5507 0.0904 0.0235 

EORT QLQ - H&N35 

  Fala Fala Fala 

0.52959 -0.03751 0.36122 

0.0197 0.8788 0.0259 

Contato social Contato social Contato social 

0.31482 0.43316 0.38926 

0.1892 0.0639 0.0157 

Legenda: moderada correlação                  fraca correlação 
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No grupo falantes, o IDV correlacionou-se de forma moderada com a EAV, 

UW - QOL, bem como com o EORTC QLQ - H&N35 total, já forte correlação foi 

observada com o QVV total, escala qualidade de vida e saúde global e escore total da 

Escala funcional do EORTC QLQ - C30. No grupo não falantes, o IDV mostrou 

forte correlação com o QVV total, escore total da escala funcional do EORTC QLQ - 

C30 e seu item funcionamento social, já o EORTC H&N35, com o item contato 

social. De forma moderada, a correlação ocorreu com o UW - QOL e EORTC QLQ - 

C30 nos itens da Escala funcional do funcionamento físico, funcionamento 

emocional, funcionamento cognitivo, perda de apetite, escore total da escala de 

sintomas e no EORTC QLQ - H&N35 com o item comer social (Tabelas 14 e 15). 
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Tabela 14 -  Correlações entre protocolo IDV e EAV, QVV, FACT - H&N, EORTC 

QLQ (C30 e H&N35) e UW - QOL nos grupos falantes, não falantes e 

no total da amostra   

 

Protocolo IDV 

Falantes Não falantes Total 

EAV EAV EAV 

0.65006 0.30589 0.54238 

0.0026 0.2028 0.0004 

QVV total QVV total QVV total 

-0.75826 -0.84738 -0.83977 

0.0002 <.0001 <.0001 

FACT - H&N total FACT - H&N total FACT - H&N total 

-0.36176 -0.45295 -0.41435 

0.128 0.0515 0.0097 

EORTC QLQ - C30  

 Escala QV/ saúde global Escala QV/ saúde global Escala QV/ saúde global 

-0.72419 -0.30302 -0.57079 

0.0005 0.2073 0.0002 

Escala funcional Escala funcional Escala funcional 

-0.82125 -0.80917 -0.77732 

<.0001 <.0001 <.0001 

Escala de sintomas Escala de sintomas Escala de sintomas 

0.29643 0.51486 0.48774 

0.2178 0.0241 0.0019 

EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 

0.47997 0.43701 0.5456 

0.0376 0.0614 0.0004 

UW - QOL UW - QOL UW - QOL 

-0.67047 -0.5011 -0.61225 

0.0017 0.0288 <.0001 

Legenda:              forte correlação                   moderada correlação           

QV = qualidade de vida 
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Tabela 15 -  Correlações entre IDV e itens da escala funcional e de sintomas do 

EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, não falantes e no 

total da amostra   
 

Protocolo IDV 

Falantes Não  falantes Total 

EORTC QLQ - C30  

Escala funcional 

  Funcionamento físico Funcionamento físico Funcionamento físico 

-0.67301 -0.64522 -0.63464 

0.0016 0.0029 <.0001 

Desempenho de atividades Desempenho de atividades Desempenho de atividades 

-0.22346 -0.38812 -0.37862 

0.3578 0.1006 0.0191 

Funcionamento emocional Funcionamento emocional Funcionamento emocional 

-0.57447 -0.60236 -0.61275 

0.0101 0.0063 <.0001 

Funcionamento cognitivo Funcionamento cognitivo Funcionamento cognitivo 

-0.15069 -0.60051 -0.45685 

0.538 0.0066 0.0039 

Funcionamento social Funcionamento social Funcionamento social 

-0.04805 -0.83123 -0.54876 

0.8451 <.0001 0.0004 

Escala de sintomas  

  Fadiga Fadiga Fadiga 

0.26422 0.3906 0.40843 

0.2743 0.0982 0.0109 

Perda de apetite Perda de apetite Perda de apetite 

- 0.50248 0.40576 

- 0.0283 0.0115 

Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras 

0.31669 0.39333 0.40869 

0.1865 0.0957 0.0108 

EORTC QLQ - H&N35  

  Dor Dor Dor 

0.27656 0.42966 0.41148 

0.2517 0.0664 0.0103 

Fala Fala Fala 

0.58074 0.43951 0.59198 

0.0091 0.0597 <.0001 

Comer social Comer social Comer social 

0.49216 -0.61787 -0.0013 

0.0323 0.0048 0.9938 

Contato social Contato social Contato social 

0.46173 -0.71163 0.50973 

0.0466 0.0006 0.0011 

Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos 

0.43682 0.23216 0.36686 

0.0615 0.3389 0.0235 

Legenda:              forte correlação                 moderada correlação                 fraca correlação 
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No grupo falantes, o protocolo QVV correlacionou-se moderadamente com a 

escala EAV, protocolo UW - QOL, nos escores totais das Escalas: qualidade de vida 

e saúde global, funcional e de sintomas do EORTC QLQ - C30 e itens da Escala 

funcional: funcionamento emocional, dor e dois itens do EORTC QLQ - H&N35: 

contato social e ganho de peso. Observou-se forte correlação com o IDV total e o 

item  fala do EORTC QLQ - H&N35. No grupo não falantes, o protocolo QVV 

mostrou forte correlação e nos itens: funcionamento social e moderada com o escore 

total da escala funcional do EORTC QLQ - C30, bem como seus itens: 

funcionamento emocional, funcionamento cognitivo, perda de apetite. Já no EORTC 

QLQ - H&N35, foi observada forte correlação com o item contato social e moderada 

com o item comer social (Tabelas 16 e 17). 
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Tabela 16 -  Correlações entre protocolo QVV e EAV, IDV, FACT - H&N, EORTC 

QLQ (C30 e H&N35) e UW - QOL nos grupos falantes, não falantes e 

no total da amostra 

 
Legenda:           forte correlação           moderada correlação            fraca correlação 

QV = qualidade de vida 

  

Protocolo QVV 

Falantes  Não falantes  Total 

EAV  EAV  EAV 

-0.66237  -0.3644  -0.6119 

0.002  0.1251  <.0001 

IDV total  IDV total  IDV total 

-0.75826  -0.84738  -0.83977 

0.0002  <.0001  <.0001 

FACT - H&N total  FACT - H&N total  FACT - H&N total 

0.24041  0.32996  0.36552 

0.3215  0.1677  0.024 

EORTC QLQ - C30    

 Escala QV/saúde global  Escala QV/saúde global  Escala QV/saúde global 

0.68154  0.31963  0.58535 

0.0013  0.1822  0.0001 

Escala funcional  Escala funcional  Escala funcional 

0.67143  0.64633  0.51776 

0.0016  0.0028  0.0009 

Escala de sintomas  Escala de sintomas  Escala de sintomas 

-0.47849  -0.36  -0.40865 

0.0382  0.13  0.0109 

EORTC QLQ - H&N35  EORTC QLQ - H&N35  EORTC QLQ - H&N35 

-0.4263  -0.27618  -0.46555 

0.0688  0.2524  0.0032 

UW - QOL  UW - QOL  UW - QOL 

0.62131  0.39242  0.5342 

0.0045  0.0965  0.0006 
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Tabela 17 -  Correlações entre protocolo  QVV e  os itens da Escala funcional e de 

sintomas do EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, não 

falantes e no total da amostra   

Legenda:          forte correlação                    moderada correlação                       fraca correlação 

 
Protocolo QVV 

 Falantes Não falantes Total 

EORTC QLQ - C30 

Escala funcional   

  

Funcionamento físico Funcionamento físico Funcionamento físico 

0.57736 0.38125 0.52473 

0.0096 0.1073 0.0007 

Desempenho de atividades Desempenho de atividades Desempenho de atividades 

0.1248 0.34434 0.34992 

0.6107 0.1488 0.0313 

Funcionamento emocional Funcionamento emocional Funcionamento emocional 

0.57828 0.5395 0.58555 

0.0095 0.0171 0.0001 

Funcionamento cognitivo Funcionamento cognitivo Funcionamento cognitivo 

-0.08541 0.55698 0.32726 

0.7281 0.0132 0.0449 

 Funcionamento social Funcionamento social Funcionamento social 

0.03148 0.7822 0.47959 

0.8982 <.0001 0.0023 

Escala de sintomas 

  Fadiga Fadiga  Fadiga 

-0.36992 -0.27516 -0.34987 

0.119 0.2542 0.0313 

Dor Dor Dor 

-0.47615 -0.17214 -0.31156 

0.0393 0.481 0.0569 

Insônia Insônia Insônia 

-0.31028 -0.31087 -0.34325 

0.1961 0.1952 0.0349 

Perda de apetite  Perda de apetite  Perda de apetite  

- -0.59568 -0.45455 

- 0.0071 0.0041 

Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras Dificuldades financeiras  

-0.25172 -0.33184 -0.36221 

0.2985 0.1651 0.0254 

EORTC QLQ - H&N35  EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 
Dor  Dor Dor 

-0.33567 -0.24157 -0.32181 

0.16 0.3191 0.0488 

Fala Fala Fala 

-0.71706 -0.21537 -0.56628 

0.0005 0.3759 0.0002 

Comer social Comer social Comer social 

-0.45312 0.66601 0.02898 

0.0514 0.0019 0.8629 

Contato social Contato social Contato social 

-0.49396 -0.71163 -0.59573 

0.0316 0.0006 <.0001 

Ganho de peso Ganho de peso Ganho de peso 

0.4925 -0.36796 0.1083 

0.0322 0.1211 0.5175 
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No grupo falantes, o FACT - H&N apresentou correlação moderada com o 

protocolo UW - QOL, com a escala qualidade de vida e saúde global e escore total da 

funcional no EORTC QLQ - C30, bem como no item da Escala funcional: 

funcionamento cognitivo; no EORTC QLQ - H&N35 com seu escore total e itens: 

contato social, xerostomia, saliva espessa e mal-estar. É importante mencionar que 

há correlações que pendem para fraca porém ainda são consideradas moderadas. No 

grupo não falantes, houve correlação apenas com escore total da escala de sintomas 

do EORTC QLQ - C30 e alguns itens da Escala funcional: funcionamento 

emocional, cognitivo e social (Tabelas 18 e 19). 

 

Tabela 18 -  Correlações entre o protocolo FACT - H&N, EAV, IDV, QVV,  

EORTC QLQ (C30 e H&N35) e UW - QOL nos grupos falantes, não 

falantes e no total da amostra   

Protocolo FACT - H&N 

Falantes Não falantes Total 

IDV total IDV total IDV total 

-0.36176 -0.45295 -0.41435 

0.128 0.0515 0.0097 

QVV total QVV total QVV total 

0.32996 0.24041 0.36552 

0.1677 0.3215 0.024 

EORTC QLQ - C30  

  Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global 

0.51308 0.25795 0.44647 

0.0247 0.2863 0.005 

Escala funcional Escala funcional Escala funcional 

0.65737 0.52578 0.60579 

0.0022 0.0208 <.0001 

EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 

-0.57357 -0.29515 -0.53484 

0.0102 0.2199 0.0005 

UW - QOL UW - QOL UW - QOL 

0.67121 0.33407 0.56324 

0.0017 0.1622 0.0002 

Legenda:               moderada correlação                         fraca correlação  

QV = qualidade de vida 
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Tabela 19 -  Correlações entre protocolo FACT - H&N e os itens da escala funcional 

e de sintomas do EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, 

não falantes e no total da amostra  

Protocolo FACT - H&N 

Falantes Não falantes Total 

EORTC QLQ - C30 

Escala funcional   

  Funcionamento físico Funcionamento físico  Funcionamento físico  

0.41368 0.38415 0.42345 

0.0783 0.1044 0.0081 

Funcionamento emocional  Funcionamento emocional  Funcionamento emocional  

0.42316 0.56446 0.53543 

0.071 0.0118 0.0005 

Funcionamento cognitivo  Funcionamento cognitivo  Funcionamento cognitivo  

0.48192 0.46379 0.47346 

0.0367 0.0455 0.0027 

Funcionamento Social  Funcionamento social  Funcionamento social 

0.40918 0.51255 0.47224 

0.0819 0.0248 0.0028 

EORTC QLQ - H&N35 

Dor  Dor Dor 

-0.30106 -0.34529 -0.34292 

0.2104 0.1476 0.0351 

Fala Fala Fala 

-0.44754 -0.33239 -0.43285 

0.0547 0.1644 0.0066 

Contato social  Contato social Contato social 

-0.56687 -0.18767 -0.34224 

0.0114 0.4417 0.0354 

Xerostomia Xerostomia Xerostomia 

-0.45587 -0.22384 -0.3106 

0.0498 0.3569 0.0577 

Saliva espessa Saliva espessa Saliva espessa 

-0.47782 0.1897 -0.22017 

0.0385 0.4367 0.1841 

Mal estar Mal estar Mal estar 

-0.51732 -0.17569 -0.34219 

0.0233 0.4719 0.0355 

Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos 

-0.39331 -0.18515 -0.32236 

0.0957 0.4479 0.0484 

Legenda:               moderada correlação                        fraca correlação 
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Os escores totais do EORTC QLQ - C30 nas Escalas: Qualidade de vida e 

saúde global, funcional e sintomas foram calculados.  

O protocolo EORTC QLQ - C30 na Escala Qualidade de vida e saúde global, 

no grupo falantes, apresentou forte correlação com os protocolos IDV, EORTC QLQ 

- H&N35 e UW - QOL e moderada correlação com o protocolo QVV e FACT - 

H&N. No grupo não falantes, houve moderada correlação com o EAV, EORTC 

QLQ-C35 e UW - QOL (Tabela 20). 

 

Tabela 20 -  Correlações entre o protocolo EORTC QLQ - C30: Escala QV/saúde 

global com EAV, IDV, QVV, FACT - H&N, EORTC QLQ-H&N35 e 

UW - QOL nos grupos falantes, não falantes e no total da amostra   

Protocolo EORTC QLQ - C30 

QV/saúde global 

Falantes Não falantes Total 

EAV EAV EAV 

-0.43972 -0.5796 -0.50954 

0.0596 0.0093 0.0011 

 IDV total  IDV total IDV total 

-0.72419 -0.30302 -0.57079 

0.0005 0.2073 0.0002 

 QVV total  QVV total  QVV total 

0.68154 0.31963 0.58535 

0.0013 0.1822 0.0001 

FACT - H&N total   FACT - H&N total   FACT - H&N total   

0.5130 8 0.25795 0.44647 

0.0247 0.2863 0.005 

EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 

-0.83216 -0.40817 -0.69885 

<.0001 0.0828 <.0001 

UW - QOL  UW - QOL  UW - QOL  

0.72325 0.61425 0.66884 

0.0005 0.0051 <.0001 

Legenda:               forte correlação                       moderada correlação            
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No protocolo EORTC QLQ - C30 na Escala funcional, grupo falantes, 

observou-se forte correlação com os protocolos IDV, UW - QOL e moderada com os 

protocolos EAV, QVV, FACT - H&N e EORTC QLQ-C35. No grupo não falantes, 

houve forte correlação com o IDV e moderada com o QVV, FACT - H&N, EORTC 

QLQ - H&N35 e UW - QOL (Tabela 21). 

 

Tabela 21 -  Correlações entre o protocolo EORTC QLQ - C30: Escala funcional 

com EAV, IDV, QVV, FACT - H&N, EORTC QLQ - H&N35 e UW - 

QOL nos grupos falantes, não falantes e no total da amostra   

Protocolo EORTC QLQ - C30 

Escala funcional 

Falantes Não falantes Total 

EAV EAV EAV 

-0.62129 -0.37721 -0.4928 

0.0045 0.1114 0.0017 

IDV total IDV total IDV total 

-0.82125 -0.80917 -0.77732 

<.0001 <.0001 <.0001 

 QVV total  QVV total  QVV total 

0.67143 0.64633 0.6505 

0.0016 0.0028 <.0001 

FACT - H&N total   FACT - H&N total   FACT - H&N total   

0.65737 0.52578 0.60579 

0.0022 0.0208 <.0001 

EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 

-0.65142 -0.44768 -0.63484 

0.0025 0.0546 <.0001 

UW - QOL  UW - QOL  UW - QOL  

0.83056 0.61939 0.75083 

<.0001 0.0047 <.0001 

Legenda:               forte correlação                      moderada correlação            
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No protocolo EORTC QLQ - C30 na Escala de sintomas para o grupo 

falantes, houve moderada correlação com os protocolos QVV e EORTC QLQ - 

H&N35. No grupo não falantes, ocorreu forte correlação com o UW - QOL e 

moderada com o IDV e EORTC QLQ - H&N35 (Tabela 22). 

 

Tabela 22 -  Correlações entre o protocolo EORTC QLQ - C30: Escalas de sintomas 

com EAV, IDV, QVV, FACT - H&N, EORTC QLQ - H&N35 e UW - 

QOL nos grupos falantes, não falantes e no total da amostra   

Protocolo EORTC QLQ - C30 

Escala de Sintomas 

Falantes Não falantes Total 

EAV EAV EAV 

0.25971 0.29865 0.35793 

0.2829 0.2142 0.0274 

IDV total IDV total IDV total 

0.29643 0.51486 0.48774 

0.2178 0.0241 0.0019 

 QVV total  QVV total  QVV total 

-0.47849 -0.36 -0.4979 

0.0382 0.13 0.0015 

EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 EORTC QLQ - H&N35 

0.40107 0.61297 0.5463 

0.0888 0.0053 0.0004 

UW - QOL  UW - QOL  UW - QOL  

-0.37953 -0.74892 -0.5974 

0.109 0.0002 <.0001 

Legenda:               forte correlação                      moderada correlação                         fraca correlação 
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No protocolo específico EORTC QLQ - H&N35, observou-se no grupo 

falantes forte correlação com os protocolos EORTC QLQ - C30: Escala Qualidade 

de vida e Saúde global e moderada com o IDV, FACT - H&N, EORTC QLQ - C30: 

Escala funcional e UW - QOL. No grupo não falantes, ocorreu forte correlação com 

o UW - QOL e moderada com o EORTC QLQ - C30: Escala funcional e de sintomas 

(Tabela 23). 

 

Tabela 23 -  Correlações entre o protocolo EORTC QLQ - H&N35 com EAV, IDV, 

QVV, FACT - H&N, EORTC QLQ - C30 e UW - QOL nos grupos 

falantes, não falantes e no total da amostra   

 

Protocolo EORTC QLQ - H&N35 

Falantes Não falantes Total 

IDV total IDV total IDV total 

0.47997 0.43701 0.53842 

0.0376 0.0614 0.0005 

QVV total QVV total QVV total 

-0.4263 -0.27618 -0.46555 

0.0688 0.2524 0.0032 

FACT - H&N total   FACT - H&N total   FACT - H&N total   

-0.57357 -0.29515 -0.53484 

0.0102 0.2199 0.0005 

EORTC QLQ - C30 

  Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global 

-0.83216 -0.40817 -0.69885 

<.0001 0.0828 <.0001 

Escala funcional Escala funcional Escala funcional 

-0.65142 -0.44768 -0.63484 

0.0025 0.0502 <.0001 

Escala de sintomas Escala de sintomas Escala de sintomas 

0.40107 0.61297 0.5463 

0.0888 0.0053 0.0004 

UW - QOL  UW - QOL  UW - QOL  

-0.68957 -0.87098 -0.8244 

0.0011 <.0001 <.0001 

Legenda:               forte correlação                      moderada correlação            

QV = qualidade de vida 
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No grupo falantes, o protocolo UW - QOL apresentou correlação moderada 

com a escala EAV, escore total do IDV, QVV, FACT - H&N, EORTC QLQ - C30 

no item da escala funcional: funcionamento emocional e no item da escala de 

sintoma: fadiga. Já no protocolo específico EORTC QLQ - H&N35, as correlações, 

ainda moderadas, foram observadas no escore total e seus itens: fala, comer social, 

xerostomia, saliva, mal-estar, consumo de analgésicos e suplemento nutricional. Com 

forte correlação observou-se os escores totais das escalas qualidade de vida e saúde 

global e funcional do EORTC QLQ - C30. Por fim, no grupo não falantes no 

protocolo UW - QOL, houve correlação moderada com o IDV, na escala qualidade 

de vida e saúde global e total da escala funcional do EORTC QLQ - C30 e seus itens: 

funcionamento físico, emocional e social; já na escala de sintomas: vômito e náusea, 

constipação e dor. No EORTC QLQ - H&N35, observou-se forte correlação com o 

escore total e moderada nos itens dor, deglutição, contato social e mal-estar (Tabelas 

24 e 25). 
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Tabela 24 -  Correlações entre o protocolo UW - QOL e EAV, IDV, QVV, FACT- 

H&N e EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, não falantes 

e no total da amostra   

Legenda:           forte correlação                moderada correlação                        fraca correlação 

QV = qualidade de vida  

 

 

Tabela 25 -  Correlações entre protocolo UW - QOL e itens da escala funcional e de 

sintomas do EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, não 

falantes e na total da amostra   

continua  

Protocolo UW - QOL 

Falantes Não falantes Total 

EAV EAV EAV 

-0.50902 -0.24388 -0.37099 

0.026 0.3143 0.0218 

IDV total IDV total IDV total 

-0.67047 -0.5011 -0.61225 

0.0017 0.0288 <.0001 

QVV global QVV global QVV global 

0.62131 0.39242 0.5342 

0.0045 0.0965 0.0006 

FACT - H&N total FACT - H&N total FACT - H&N total 

0.67121 0.33407 0.56324 

0.0017 0.1622 0.0002 

EORTC  QLQ-C30  

 Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global Escala QV/saúde global 

0.72325 0.61425 0.66884 

0.0005 0.0051 <.0001 

Escala funcional Escala funcional Escala funcional 

0.83056 0.61939 0.75083 

<.0001 0.0047 <.0001 

Escala de sintomas Escala de sintomas Escala de sintomas 

-0.37953 -0.74892 -0.59741 

0.109 0.0002 <.0001 

EORTC QLQ - H&N 35 EORTC QLQ - H&N 35 EORTC QLQ - H&N 35 

-0.68957 -0.87098 -0.8244 

0.0011 <.0001 <.0001 

Protocolo UW - QOL 

Falantes Não falantes Total 

EORTC QLQ - C30 

Escala funcional   
  Funcionamento físico  Funcionamento físico Funcionamento físico 

0.69068 0.59292 0.62725 

0.0011 0.0075 <.0001 

Funcionamento emocional  Funcionamento emocional Funcionamento emocional 

0.67259 0.61563 0.69481 

0.0016 0.005 <.0001 
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Tabela 25 -  Correlações entre protocolo UW - QOL e itens da escala funcional e de 

sintomas do EORTC QLQ (C30 e H&N35) nos grupos falantes, não 

falantes e na total da amostra (conclusão)  

Legenda:               forte correlação                moderada correlação             fraca correlação  

Protocolo UW - QOL 

Falantes Não falantes Total 

Funcionamento cognitive Funcionamento cognitivo Funcionamento cognitivo 

0.37795 0.46408 0.47741 

0.1106 0.0453 0.0024 

Funcionamento social  Funcionamento social Funcionamento social 

0.3548 0.53852 0.52665 

0.1361 0.0174 0.0007 

Escala de sintomas 

  Fadiga Fadiga Fadiga 

-0.48105 -0.63181 -0.59428 

0.0371 0.0037 <.0001 

Náusea e vômito Náusea e vômito Náusea e vômito 

-0.25843 -0.47545 -0.39035 

0.2854 0.0396 0.0154 

Dor Dor Dor 

-0.40796 -0.7326 -0.53021 

0.0829 0.0004 0.0006 

Constipação Constipação Constipação 

0.06917 -0.52864 -0.30152 

0.7784 0.02 0.0658 

EORTC QLQ - H&N35 

Dor Dor Dor 

-0.42504 -0.53095 -0.51651 

0.0697 0.0193 0.0009 

Deglutição Deglutição Deglutição 

-0.27603 -0.62932 -0.46996 

0.2527 0.0039 0.0029 

Fala Fala  Fala 

-0.68405 -0.25783 -0.50895 

0.0012 0.2866 0.0011 

Comer social Comer social Comer social 

-0.62336 -0.11517 -0.4172 

0.0044 0.6387 0.0092 

Contato social  Contato social Contato social 

-0.4315 -0.65475 -0.56634 

0.0651 0.0023 0.0002 

Xerostomia Xerostomia Xerostomia  

-0.62406 -0.11498 -0.29779 

0.0043 0.6393 0.0694 

Saliva espessa Saliva espessa  Saliva espessa 

-0.68568 -0.28992 -0.51863 

0.0012 0.2286 0.0009 

Mal-estar Mal-estar Mal-estar 

-0.47008 -0.56155 -0.54083 

0.0423 0.0124 0.0005 

Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos Consumo de analgésicos 

-0.58971 -0.37691 -0.50835 

0.0079 0.1117 0.0011 

Suplemento nutricinal Suplemento nutricional Suplemento nutricional 

-0.50142 -0.2878 -0.40678 

0.0287 0.2322 0.0113 
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No protocolo UW - QOL, solicitou-se aos pacientes que listassem, entre os 12 

domínios, até três que mais impactassem de forma negativa na qualidade de vida. O 

domínio mais mencionado foi de fala, tanto aos grupos falantes como não falantes 

(68,4% e 94,7% respectivamente), seguido de modificação no paladar (47,4%) e 

ombros (36,8%) ao grupo falantes; ao grupo não falantes, deglutição 36,8% e paladar 

(31,7%) (Tabela 26). 

 

Tabela 26 -  Descrição percentual dos domínios do protocolo UW - QOL apontados 

como relevantes aos participantes na semana anterior à entrevista nos 

grupos falantes e não falantes 

Domínios Falantes Não falantes 

 

% % 

Dor 10.5 15.8 

Aparência 15.8 15.8 

Atividade 5.3 10.5 

Recreação 5.3 0.0 

Deglutição 21.1 36.8 

Mastigação 15.8 5.3 

Fala 68.4 94.7 

Ombros 36.8 15.8 

Paladar 47.4 31.6 

Saliva 21.1 26.3 

Humor 5.3 10.5 

Ansiedade 10.5 15.8 
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Os resultados descritivos ainda no protocolo UW - QOL mostram que, nas 

três questões gerais referentes à qualidade de vida ou saúde, em ambos os grupos, os 

itens mais pontuados foram 1, 2 e 3 (Tabelas 27 e 28). 

 

Tabela 27 -  Descrição das questões gerais do protocolo UW - QOL no grupo 

falantes  

 Falantes 

 Questão 1 Questão 2  Questão 3 

 

 

% 

 

% 

 

% 

1 Muito melhor 73.7 Excelente 26.3 Excelente 26.3 

2 Um pouco melhor 10.5 Muito Boa 36.8 Muito Boa 26.3 

3 Mais ou menos a mesma 15.8 Boa 26.3 Boa 26.3 

4 Um pouco pior 0 Média 10.5 Média 21.1 

5 Muito pior 0 Ruim 0 Ruim 0 

6 

 

  0 Muito ruim 0 Muito ruim 0 

Legenda: Questão 1 = QV em relação à saúde comparada com mês anterior à doença; Questão 2 = QV 

relacionada à saúde, na última semana; Questão 3 = QV geral, na última semana 

 

 

Tabela 28 -  Descrição das questões gerais do protocolo UW - QOL no grupo não 

falantes  

 Não Falantes 

 Questão 1 Questão 2  Questão 3 

 

 

% 

 

% 

 

% 

1 Muito melhor 68.4 Excelente 26.3 Excelente 15.8 

2 Um pouco melhor 5.3 Muito Boa 5.3 Muito Boa 10.5 

3 Mais ou menos a mesma 21.1 Boa 57.9 Boa 36.8 

4 Um pouco pior 0.0 Média 10.5 Média 31.6 

5 Muito pior 5.3 Ruim 0.0 Ruim 5.3 

6    0 Muito ruim 0 Muito ruim  0 

Legenda: Questão 1 = QV em relação à saúde comparada com mês anterior à doença; Questão 2 = QV 

relacionada à saúde, na última semana; Questão 3 = QV geral, na última semana 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Em relação à caracterização da amostra, a divisão dos indivíduos 

laringectomizados totais que participaram deste estudo em falantes e não falantes foi 

realizada por meio da escala de Wepman et al. (1953). Outros estudos utilizaram esta 

escala para verificar o nível de proficiência da voz esofágica (Keith et al., 1974; 

Dantas et al., 2005; Aguiar-Ricz et al., 2007; Sahin et al., 2015; Bozan et al., 2015).  

Os indivíduos foram classificados entre os graus 1 e 7, no qual 1 representa 

presença de voz esofágica voluntária e contínua e 7 ausência de som. Sokal et al. 

(2011) observaram que indivíduos reabilitados com voz esofágica que usaram um 

sussurro oral e som gutural, não conseguiram dominar a voz esofágica durante o 

tempo de reabilitação fonoaudiológica, e os que conseguiram produzir a voz 

alaríngea e classificaram-na como muito boa e boa, mantiveram uma comunicação 

sem dificuldades.  

Com a intenção de garantir a compreensão nas questões dos protocolos 

analisados, foi utilizado o MEEM que dispõe de uma pontuação mínima de corte que 

foi a nota preestabelecida em 24 pontos. A média da pontuação no teste MEEM foi 

semelhante em ambos os grupos que apresentaram pontuação acima da nota de corte. 

Esta pontuação e semelhança entre os grupos evidencia que, mesmo com dez 

indivíduos apresentando escolaridade igual ou inferior a 4 anos, o que reduziu a 

média final, pode-se considerar que estes não apresentavam comprometimento 

cognitivo que os impedisse de responder aos protocolos e sugere a não interferência 

na aquisição da voz esofágica. Nemr e Ramozzi-Chiarottino (2002) evidenciaram e 

discutiram que para adquirir a voz esofágica, torna-se necessário a produção e a 

compreensão da técnica, portanto, é preciso que o indivíduo esteja apto para aprender 

e que tenha condições cognitivas de assimilar uma nova significação do mecanismo 

de voz. Bertolucci et al. (1994) analisaram o impacto da escolaridade no escore total 

do MEEM e evidenciaram que o nível educacional foi o principal indicador do 

desempenho no teste. 
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Não foram encontrados estudos que discutissem a compreensão do 

participante por meio do MEEM para responderem aos protocolos de qualidade de 

vida em câncer de cabeça e pescoço.  

Contudo, é preciso considerar em estudos futuros um aprofundamento desse 

tema, já que diferenças cognitivas podem interferir no processo de aquisição da voz 

esofágica.  

Em ambos os grupos estudados, foram observadas semelhanças em relação 

aos aspectos sociodemográficos e clínicos. A quase totalidade de homens submetidos 

à laringectomia total em ambos os grupos está de acordo com a literatura (Guibert  et 

al., 2011; Rossi et al., 2014; Singer et al., 2014; Tiple et al., 2016). Quanto à 

radioterapia, observou-se porcentagem semelhante em ambos os grupos estudados, o 

que sugere a não interferência da radioterapia na aquisição da voz esofágica nessa 

amostra. Frith et al. (1985); Van Weissenbruch et al. (2000) e Dantas et al. (2005) 

evidenciaram que não há relação entre a voz, a proficiência na fala e a realização de 

radioterapia. Já, para Del Rio Valeiras et al. (2002) e Robertson et al. (2012) a 

qualidade vocal após a radioterapia pode apresentar comprometimento e perceptível 

piora após a laringectomia total. Quanto ao tabagismo e etilismo, a quase totalidade 

dos participantes fazia uso de ambos até o momento do diagnóstico. A literatura 

mostra o tabagismo como a principal causa de tumores na região de laringe (Hashibe 

et al., 2009) e quando associado ao etilismo o risco é potencializado. A média de 

60,8 anos de idade na total da amostra corroborou a literatura que descreve os 

indivíduos acometidos com câncer de cabeça e pescoço avançado submetidos à 

laringectomia total com média de idade próxima a 60 anos  (Guibert et al., 2011; 

Pereira da Silva et al., 2015; Tiple et al., 2016). Quanto ao tempo de pós-operatório, 

a média para o grupo falantes foi 27,6 meses e ao grupo não falantes, 14,5 meses. 

Estudos evidenciaram que quanto maior o tempo de pós-operatório melhor parece ser 

a qualidade de vida de laringectomizados totais (Blanco; González-Botas, 2011; Eadie; 

Bowker, 2012).  

O tempo de fonoterapia com média numericamente maior para o grupo 

falantes em relação ao grupo não falantes sugere que a qualidade de vida em 

laringectomizados pode ser melhorada por meio do aprendizado da voz esofágica, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Weissenbruch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10737317
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mostrando a importância da reabilitação vocal e do trabalho fonoaudiológico. Estes 

achados corroboram a literatura (Lu et al., 2007; Pereira da Silva et al., 2015). 

A maior desvantagem vocal no protocolo IDV para o grupo não falantes, 

classificada como acentuada no escore total e Escala funcional, também foi 

destacada em estudos anteriores que interpretaram os escores deste protocolo de 

forma semelhante (Evans et al., 2009; Davatz, 2011). Azevedo et al. (2012) 

evidenciaram que indivíduos que realizaram laringectomia total de resgate, 

independente do método de comunicação pós-operatório, apresentaram maior 

desvantagem vocal na Escala funcional.  

Já na QVV, as maiores pontuações observadas no grupo de falantes 

representaram melhor qualidade de vida com diferença, especialmente, no domínio 

global e funcionamento físico e vai ao encontro da literatura (Davatz, 2011). 

Ressalte-se que na escala funcional IDV e domínio funcional do QVV, há questões 

que abordam o mesmo conteúdo. 

No protocolo FACT - H&N, a melhor qualidade de vida para o grupo 

falantes, quando comparado com o grupo não falantes, considerada boa e significante 

no domínio funcional que aborda as questões sou capaz de trabalhar? sinto-me 

realizado com o meu trabalho? sou capaz de sentir prazer em viver?durmo bem? 

aceito minha doença? estou satisfeito com a qualidade de vida no momento?. Os 

achados sugerem que estes indivíduos, por meio da aquisição da voz esofágica, 

conseguiram readaptar-se às várias situações, sendo possível retornarem ao trabalho 

e sentirem-se satisfeitos com o que fazem e com a vida. Davatz (2011) evidenciou no 

FACT - H&N melhor qualidade de vida nos domínio físico e emocional em itens 

específicos, para o grupo de laringectomizados totais reabilitados. 

No EORTC QLQ - C30, a Escala funcional representada em seu escore total 

apresentou diferença estatística, com qualidade de vida considerada ótima para o 

grupo falantes e boa para não falantes. A literatura mostra melhores escores de 

qualidade de vida para o domínio funcional para laringectomizados totais 

reabilitados com voz esofágica (Varghese et al., 2011; Pereira da Silva et al., 2015). 

Dentro da Escala funcional, o item desempenho de atividades também apresentou 

diferença estatística com impacto moderado na qualidade de vida para o grupo não 
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falantes, o que pode ser justificado em razão das limitações dos participantes deste 

grupo no desempenho de suas atividades cotidianas;  a ausência da voz laríngea não 

impede, mas pode dificultar essas tarefas. Observa-se ainda diferença no item 

dificuldades financeiras com menor escore para o grupo não falantes, o que sugere 

que estes indivíduos apresentem dificuldade para retornar a seus trabalhos, reduzindo 

a renda familiar. Este achado vai ao encontro da literatura (Braz et al., 2005). 

As correlações observadas no grupo falantes, entre a EAV e os protocolos 

específicos de qualidade de vida e voz (IDV e QVV) e específicos em cabeça e 

pescoço (EORTC QLQ - C30 e UW - QOL), sugerem que esta escala seja indicada 

para indivíduos falantes por vivenciarem uma nova voz e suas limitações que, por 

sua vez, podem interferir na qualidade de vida no âmbito funcional. Outros autores 

também observaram esta correspondência entre EAV e QVV (Correia et al., 2016). 

A correlação moderada entre as escalas EAV e de qualidade de vida global do 

EORTC QLQ - C30 no grupo falantes e não falantes sugere a não necessidade de 

aplicar as duas escalas com a mesma finalidade. Estudos futuros com amostras 

maiores poderão analisar melhor esta correlação neste grupo, assim como nos outros 

métodos de reabilitação vocal após laringectomias totais. 

A forte correlação inversamente proporcional com alta significância 

encontrada entre o QVV e IDV sugere que qualquer um dos dois protocolos pode ser 

utilizado com indivíduos que apresentem alterações ou queixas vocais. Demais 

estudos investigaram outras desordens vocais e encontraram esta mesma correlação 

entre o QVV e IDV-10 (Lu et al., 2017; Nemr et al., 2018). Ambos os instrumentos 

apresentam questões semelhantes, como a dificuldade em serem ouvidos em lugares 

barulhentos, não conseguirem prever uma voz clara, dificuldades em falar ao 

telefone, limitações na vida social, necessidade de repetir o que foi dito e terem se 

tornado menos expansivos por conta da voz. A maioria das questões em comum 

entre os protocolos está presente no domínio funcional. Em outro estudo, o QVV foi 

respondido por indivíduos laringectomizados totais e os resultados evidenciaram que 

apenas duas questões não se aplicariam a estes indivíduos; os autores sugeriram 

modificar a pontuação para aumentar a sensibilidade do instrumento (Borngaum et 

al., 2014). 
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A forte correlação encontrada entre o IDV e EORTC QLQ - C30 em ambos 

os grupos na Escala funcional sugere que quanto menor a desvantagem vocal melhor 

será a funcionalidade. A correlação observada entre o IDV e EORTC QLQ - H&N35 

no grupo de falantes pode ter ocorrido pelo fato do EORTC QLQ - H&N35 

direcionar algumas questões às alterações vocais existentes e investigar o quanto elas 

podem interferir nas relações sociais. A mesma correlação entre os protocolos foi 

observada em outro estudo com indivíduos falantes por voz esofágica, 

traqueoesofágica ou por eletrolaringe e não reabilitados (Tiple et al., 2016).  

As correlações no grupo falantes entre o FACT - H&N e as Escalas qualidade 

de vida e saúde global e funcional do EORTC QLQ - C30, bem como o EORTC 

QLQ - H&N35 e o protocolo UW - QOL podem ter ocorrido pelo fato destes 

instrumentos contemplarem a questão familiar e social. Tais correlações sugerem que 

os três instrumentos apresentem questões adequadas para esta população, uma vez 

que estudos, ao longo dos anos, vêm destacando aspectos sociais relacionados ao 

processo de reabilitação após a laringectomia (Blanco; González-Botas, 2011; 

Filipovska-Musanovic et al., 2012; Singer et al., 2014).  

O item fala do EORTC QLQ - C30 no grupo falantes correlacionou-se com a 

escala EAV e com os protocolos QVV, IDV, FACT - H&N e UW - QOL, o que pode 

ser explicado pelo fato de todos apresentarem questões relacionadas à voz, e estas 

interferirem diretamente na qualidade de vida. A mesma correlação não foi 

observada no grupo não falantes, inferindo que indivíduos que não apresentem 

domínio da fala esofágica, não conseguem classificar o uso da nova voz por não 

terem vivenciado situações em que a mesma é empregada. Em seu estudo, Davatz 

(2011) descreve alguns relatos de casos de pacientes reabilitados com voz esofágica 

que referem uma boa adaptação com a nova voz, mostrando que o sucesso 

terapêutico pode ser capaz de quebrar o paradigma de que a voz laríngea é um padrão 

vocal único, e fazer com que o indivíduo aceite a nova voz, sentindo-se inserido 

novamente ao meio social. Nemr e Ramozzi-Chiarottino (2002) referem que os 

indivíduos em processo de reabilitação com a voz esofágica que conseguem 

ressignificar a imagem corporal, apresentam melhores resultados funcionais.   
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A correlação observada entre a Escala funcional do EORTC QLQ - C30 e 

todos os protocolos, em ambos os grupos, mostrou que as questões desta escala são 

relevantes na vida destes indivíduos, sugerindo serem mais positivas aos sujeitos do 

grupo falantes. Outros autores evidenciaram melhor qualidade de vida no domínio 

funcional à população de laringectomizados totais com voz esofágica (Del Río 

Valeiras et al., 2002; Pereira da Silva et al., 2015; Tiple et al., 2016). 

A correlação encontrada entre o EORTC QLQ - C30 e H&N35, nas Escalas 

qualidade de vida e saúde global e funcional, evidenciou que quanto melhor a 

qualidade de vida menos sintomas apresentados e, para a Escala de sintomas, quanto 

menos sintomas no EORTC QLQ - C30 menos também no protocolo específico, 

evidenciando que ambos se complementam. 

O EORTC QLQ C30 e seu específico também apresentou correlação com 

todos os protocolos utilizados neste estudo na total da amostra, exceto na EAV que 

não se correlacionou com o EORTC QLQ - H&N35.  

Ressalte-se ainda que, conforme a descrição da pontuação do EORTC QLQ - 

C30, sua indicação deve ocorrer quando o objetivo do estudo for comparar diferentes 

grupos de pacientes, mudanças dentro de um grupo ao longo do tempo ou mudanças 

ao longo do tempo entre diferentes grupos. Este fato explica seu cálculo individual 

para cada escala sem um escore total (Fayers et al., 2001).  

As correlações encontradas entre o UW - QOL e os demais protocolos no 

grupo falantes com a maioria dos protocolos no grupo não falantes, e ainda dele com 

todos no total da amostra, aponta que este instrumento apresenta questões 

direcionadas aos aspectos físicos e funcionais adequados a esta população. Vartanian 

et al. (2006) e Andrade et al. (2012) verificaram que o protocolo UW - QOL 

apresenta validade discriminante para a população de laringectomizados totais. 

Davatz (2011) concluiu em seu estudo que o protocolo UW - QOL foi o instrumento 

específico em câncer de cabeça e pescoço mais indicado à população de 

laringectomizados totais, neste caso reabilitados por meio de qualquer método, 

sugere que o mesmo seja complementado pelo QVV. 

No protocolo UW - QOL referente aos 12 domínios, foram listados os três 

mais presentes no momento da avaliação, e os mais citados foram fala para ambos os 
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grupos, seguido de paladar e ombros para o grupo falantes e deglutição e paladar ao 

grupo não falantes. Robertson et al. (2012) evidenciaram que o domínio fala também 

foi o mais relevante em seu estudo, seguido do domínio deglutição. Estes achados 

mostram que a fala e deglutição devem ser itens investigados pelos protocolos de 

qualidade de vida destinados a esta população.  

Em relação ao domínio fala, esta pode ser modificada pelos métodos 

alaríngeos com consequente mudança na qualidade vocal e no grau de proficiência 

da voz.  

O domínio deglutição foi o segundo mais citado na presente pesquisa, 

também apresentou destaque na literatura e pode estar relacionado à radioterapia 

adjuvante ou, anteriormente, a cirurgias de resgate (Robertson et al., 2012). Ressalte-

se também o domínio ombros com destaque no estudo que pode estar relacionado à 

realização de radioquimioterapia (Williamson et al., 2011). 

Quanto às questões gerais do UW - QOL, destaque deve ser dado à Questão 3 

referente à qualidade de vida geral na última semana que, no grupo falantes, 

mostrou-se entre muito boa e boa e, ao grupo não falantes, houve predomínio de 

respostas entre boa e mediana. Tais achados corroboram estudo anterior (Robertson 

et al., 2012).  

Este estudo mostrou que a aplicação dos protocolos estudados possibilita 

quantificar a qualidade de vida em diferentes momentos da reabilitação com voz 

esofágica, bem como identificar os principais aspectos que podem sofrer 

modificações. Além disto, identificou entre os protocolos utilizados na prática 

clínica, os mais indicados a esta população. 

Ainda que o número de participantes tenha se mantido dentro do definido 

pelo cálculo amostral, estudos anteriores que mais se assemelharam com o desenho 

desta pesquisa apresentaram amostras ainda menores no grupo de indivíduos com 

voz esofágia (Davatz, 2012; Algave; Mourão, 2015, Tiple et al., 2016). Novos 

estudos com um maior número de participantes em diferentes graus de proficiência 

de voz esofágica poderão verificar se os achados deste estudo se confirmam.  

Na literatura, não foram encontrados outros estudos realizados com 

indivíduos com câncer de cabeça e pescoço que tenham feito análise da correlação 



Discussão 73 

  

 

 

entre os diversos protocolos utilizados nesta pesquisa. Em continuidade, deverá ser 

realizada a comparação dos resultados encontrados com grupos de falantes 

traqueoesofágicos. 

Os achados deste estudo sugerem que o protocolo EORTC QLQ - C30 e seu 

específico H&N35, bem como o protocolo UW - QOL, podem atender às 

necessidades da população estudada. Não foi observada a necessidade de se manter 

um questionário específico de voz, haja vista que estes contemplem questões vocais 

em um âmbito mais amplo, ainda que sem detalhar tais aspectos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Em uma amostra de 38 participantes, divididos em dois grupos equiparados 

como falantes e não falantes, pôde-se concluir que: 

-  O grupo falantes apresentou melhores escores nos protocolos IDV, QVV, 

FACT - H&N e EORTC QOL C30 em seus domínios funcionais. 

-  Em ambos os grupos, o protocolo EORTC QLQ - C30 com seu específico 

H&N35 e o UW - QOL foram os que mais se correlacionaram com os 

demais, reforçando sua indicação junto a essa população, podendo optar-se 

por um deles para avaliar a qualidade de vida. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A - Parecer Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 
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ANEXO B - Termo de Concentimento Livre Esclarecido - TCLE 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PACIENTES 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ..................................... ...................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :  M (    )  F  (    ) 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  .............................................................  

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ................................................. ..................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA – Proficiência da voz esofágica e qualidade de vida em 

laringectomizados totais  

2. PESQUISADORRESPONSÁVEL : Profa. Dra. NAIR KATIA NEMR 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                          INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL CRFa Nº 2666-SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: FONOAUDIOLOGIA 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO (X )  RISCO MÉDIO (    ) 

  RISCO BAIXO (    )  RISCO MAIOR (    ) 

4. TEMPO DE DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 

As informações deste documento estão sendo fornecidas para que o(a) senhor(a) tenha conhecimento 

dos procedimentos deste estudo e participe voluntariamente, sendo que o objetivo será comparar diferentes 

protocolos de qualidade de vida em laringectomizados totais falantes e não falantes por meio da voz esofágica 

Inicialmente será realizada uma avaliação de fala para verificar se o(a) senhor(a)  poderá ser incluído 

nesta pesquisa.   

Após estes procedimentos serão aplicados seis questionários, com o objetivo de avaliar a percepção 

do(a) senhor(a) a respeito da sua própria voz; a percepção do(a) Sr. (a) em relação à qualidade de vida geral e 

relacionada ao câncer de cabeça e pescoço. Todos eles são compostos por perguntas em relação à sua vida 

atualmente como qualidade do seu sono, como está se comunicando, enfim, como está a sua vida de modo geral. 

Sua participação no estudo não lhe trará benefícios financeiros, visto que este visa a melhora e o 

aperfeiçoamento das técnicas de fonoterapia no atendimento em voz. Somente no final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício que poderá ser aplicado na avaliação fonoaudiológica e tratamento de 

outros pacientes. É importante ressaltar que não há procedimentos alternativos que possam ser vantajosos pelos 

quais o (a) sr. (a) possa optar. 

Em qualquer etapa do estudo o (a) sr. (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador responsável é a Profa. Dra. Nair Kátia Nemr, que pode ser 



Anexos 80 

  

 

 

encontrada na Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária; telefone 11-30918409. Se houver a necessidade de 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 

ramal 26 - e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. É garantida a liberdade da retirada do seu consentimento a qualquer 

momento, assim como a desistência em relação à participação no estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de 

seu tratamento na Instituição. 

É garantido a todos os participantes o direito de confidencialidade, uma vez que as informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com as de outros pacientes e não serão divulgados dados de identificação. É 

garantido também o seu direito em relação ao conhecimento dos resultados da pesquisa. Fica aqui explicitado o 

compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. Não há 

despesas pessoais em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

 Acredito ter sido suficientemente informado por meio do que li, ou do que foi lido para mim, sobre o 

estudo Proficiência da voz esofágica e qualidade de vida em laringectomizados totais. Eu discuti com as 

pesquisadoras sobre a minha decisão em participar e ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou em 

relação ao meu atendimento neste serviço. 

 

Assinatura do participante/representante legal Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha 

Data         /       /        

(nos casos deanalfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência visual) 

 

PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante ou 

de seu representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        

 

 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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ANEXO C - Mini Exame do Estado Mental - MEEM  

 



Anexos 82 

  

 

 

 

 



Anexos 83 

  

 

 

 

  



Anexos 84 

  

 

 

ANEXO D - ESCALA ANALÓGICA VISUAL - EAV  

 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfgHUAA/dor-quinto-sinal-vital 
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ANEXO E - PROTOCOLO ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL 
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ANEXO F: PROTOCOLO DE QUALIDADE DE VIDA EM VOZ – QVV 
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ANEXO G -FUNCTIONAL ASSESSMENT CANCER THERAPY HEAD NECK 

(FACT - H&N) 
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ANEXO H- European Organization for Research and Treatment of Cancer Core 

Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ - C30) 
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ANEXO I - European Organization for Research and Treatment of Cancer Core 

Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ - H&N35) 
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ANEXO J: PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA DA 

UNIVERSIDADE DE WASHINGTON - UW - QOL 
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