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Resumo 

Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima de Pacientes com sequelas 

bucomaxilofacias candidatos à reabilitação protética. 

 

A neoplasia de cabeça e pescoço, bem como o seu tratamento, causam grandes 

modificações estéticas e das funções básicas para o paciente, podendo causar alterações na 

Qualidade de Vida, na Imagem Corporal e na Autoestima. O objetivo geral deste estudo 

consistiu em  avaliar a Qualidade de Vida, a Imagem Corporal e a Autoestima em pacientes 

com sequelas após tratamento do câncer de cabeça e pescoço do município de Natal-RN 

candidatos à reabilitação protética. Realizou-se um estudo do tipo transversal. Para a coleta 

de dados foi utilizado o Questionário sociodemográfico, o Questionário de avaliação da 

Universidade de Washington, a Escala de Investimento Corporal, a escala de Autoestima de 

Rosenberg e a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar. A amostra foi constituída por 

10 pacientes (06 homens e 04 mulheres), com idade entre 35 e 82 anos. Os resultados 

obtidos mostraram que as melhores pontuações na escala UW-QoL foram no domínio 

Ombro. As piores pontuações foram no domínio Mastigação para os homens e domínio 

Fala para as mulheres. Dentre os domínios da Escala  de Investimento Corporal, o domínio 

Cuidado corporal apresentou diferença significativa entre os homens e mulheres, apontando 

que as mulheres após o tratamento do CCP exercem um maior cuidado sobre o próprio 

corpo. A autoestima dos participantes da pesquisa foi classificada entre média e alta, 

indicando a existência de autovalor positivo, não havendo diferença significativa entre 

homens e mulheres. Houve correlação significativa entre a Qualidade de vida geral e a 

Imagem corporal, apontando que quanto melhor a qualidade de vida, melhor a relação com 

a imagem do corpo. Através desse estudo foi possível observar que para os pacientes pós 

tratamento do câncer de cabeça e pescoço os aspectos funcionais são os mais significativos 

para a obtenção de uma melhor QV, bem como que existe relação entre a imagem corporal 

e a qualidade de vida nestes pacientes. 

 

 Palavras-chave: Câncer de Cabeça e Pescoço; Qualidade de Vida; Imagem Corporal, 

Autoestima. 
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Abstract 

 

Quality of Life, Body Image and Self-Esteem of Patients with maxillofacial sequels 

candidates to prosthetic rehabilitation. 

The head and neck cancer, as well as its treatment, cause major aesthetic and basic 

functions changes for the patient and may cause changes in Quality of Life, Body Image 

and Self- Esteem. The aim of this study was to evaluate the Quality of Life, Body Image 

and Self- Esteem in patients with head and neck cancer in the city of Natal-RN candidates 

for prosthetic rehabilitation. We conducted a cross-sectional study. For data collection was 

used a sociodemographic questionnaire, the University of Washington’s evaluation 

questionnaire,  the Body Investment Scale, the Rosenberg’s Self-esteem scale and the 

Hospital Anxiety and Depression Scale. The sample consisted of 10 patients (06 men and 

04 women), aged between 35 and 82 years old. The results showed that the best scores at 

UW-QoL scale were in the shoulder area. The worst scores were in the chewing area for 

men and speech area for women. Among the areas of Investment Body Scale, body care 

domain showed a significant  difference between men and women, noting that after 

treatment of CCP women exercise greater care over their own bodies. The self-esteem of 

survey participants ranked among medium and high, indicating the existence of positive 

self-worth, with no significant difference between men and women. There was a significant 

correlation between the overall quality of life and body image, indicating that the better the 

quality of life, the better the relationship with body image. Through this study it was 

observed that for patients with head and neck cancer, the functional aspects are the most 

significant to achieve a better QoL, and that there is a relationship between body image and 

quality of life in these patients. 

 

 Keywords: Head and Neck Cancer; Quality of life; Body Image, Self-Esteem 
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Introdução 

Doenças progressivas como o câncer exigem dos profissionais de saúde  

conhecimentos científicos e tecnológicos aprofundados em diversas áreas temáticas que 

sejam capazes não apenas de curar, mas muitas vezes de minimizar o sofrimento, produzir 

conforto  e bem-estar da pessoa e dos familiares que vivenciam o processo de adoecimento. 

O câncer é considerado a doença mais temida da modernidade, costumeiramente 

associada à morte e/ou ao desespero. Nós conhecemos de perto ou pelo menos já escutamos 

falar de diferentes histórias de dor, angústia, perdas e vitórias envolvendo pacientes, 

familiares e profissionais da saúde em uma relação com a doença oncológica. O crescente 

número de casos da doença, sua diversidade, o impacto que ela tem nos pacientes e na 

sociedade, instigam pesquisas em todo o mundo. Não é apenas devido ao seu fator de 

mortalidade, pois mesmo em casos potencialmente curáveis, existem problemas de 

adaptação ao que o câncer traz consigo. O câncer reveste-se de alta carga emocional e 

social, assumindo uma representação social e elevado componente simbólico (Matos & 

Pereira, 2002). 

Dessa forma, o apoio da família, amigos e profissionais é essencial para que o 

paciente aprenda a lidar com as situações de ansiedade, stress, consequências funcionais e  

psicossociais que o tratamento, muitas vezes agressivo para o paciente, pode causar. 

De acordo com Connor et al. (2006), dentre os diferentes tipos de câncer, o câncer 

de cabeça e pescoço (CCP) é considerado um dos principais tumores no Brasil e no mundo, 

em razão de sua significativa incidência e mortalidade. Os pacientes com câncer da região 

de cabeça e pescoço, além de estarem com uma doença que ameaça suas vidas, têm de lidar 

com o impacto dos tratamentos sobre aspectos funcionais e estéticos, tendo em vista que é 

nessa região que se situam funções básicas como deglutir, respirar, falar, ouvir, interagir em 

sociedade, que são de importância vital para o indivíduo (Connor et al., 2006). 
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O presente trabalho de investigação está estruturado em quatro grandes partes: 

Fundamentação teórica, Metodologia, Resultados e Discussão. Dentro da primeira parte, 

apresentamos uma revisão da literatura atual sobre a problemática em estudo. Encontram-

se, assim, descritas as definições dos conceitos centrais da investigação, contemplando os 

diversos aspetos inerentes à neoplasia da cabeça e pescoço, bem como aspectos sobre a 

Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima de sujeitos com este tipo de câncer. Por 

fim, abordamos, resumidamente, o que é e como funciona a reabilitação dos pacientes por 

meio de prótese bucomaxilofacial. 

A segunda parte diz respeito à metodologia do estudo, onde estão descritos os 

objetivos, o público alvo, os instrumentos de coleta de dados, os procedimentos para a 

recolha dos dados, as considerações éticas tidas em conta para a realização deste trabalho e 

o método de análise. 

A apresentação dos resultados encontra-se na terceira parte. A quarta e última parte 

contempla a discussão dos resultados obtidos, culminando, assim, com uma conclusão e 

reflexão de todo o conhecimento adquirido ao longo do percurso 
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1. O câncer de cabeça e pescoço 

 

1.1. Epidemiologia 

 

Mudanças no perfil demográfico brasileiro, provenientes da industrialização, do 

desenvolvimento da tecnologia, da urbanização e estilos de vida associados à maior 

exposição aos fatores de risco, abrem espaço para o desenvolvimento de doenças crônicas 

(Brasil, 2014). Tais informações são compatíveis com a expectativa global, tendo em vista 

que, considerando as transições demográficas e epidemiológicas, haverá um aumento no 

número de câncer nas próximas décadas. A expectativa é de que em 2025 existam mais de 

20 milhões de novos casos de câncer anualmente na escala mundial (Ferlay et al., 2015).  

Atualmente 20 milhões de pessoas têm câncer, considerando a escala global, sendo  

que 60% recebem o diagnóstico já em estado avançado da doença. O diagnóstico tardio 

somado à falta de informação, exposição a fatores de risco, hábitos prejudiciais, entre 

outros fatores, fazem do câncer a 2ª maior causa de mortes no mundo, com cerca de 190 

mil/ano. A estimativa no Brasil para 2016/2017 corresponde a aproximadamente 596 mil 

novos casos de câncer por ano. Na região Nordeste é esperado  em 2016  o  correspondente  

a 107.180 novos casos de câncer; sendo 52.680 em homens e 54.500 em mulheres. No que 

se refere ao Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP), este corresponderá, em 2016, a 5,5% dos 

novos casos de câncer em mulheres e 8,7% dos novos casos de câncer em homens ao 

considerarmos o Brasil como um todo. Já no Nordeste, o CCP corresponderá a 

aproximadamente 7,1% dos novos casos de câncer em mulheres e 9,7% dos novos casos de 

câncer em homens (Brasil, 2016). 

 

1.2. Aspectos conceituais 

 

A nomenclatura Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP) é utilizada para representar 
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um conjunto de regiões anatômico-topográficas (ver Figura 1) do trato aerodigestivo 

superior que são acometidas por tumores malignos. No Brasil, 40% desses tumores 

acometem a cavidade oral, 15% a faringe, 25% a laringe, e o restante os demais sítios 

remanescentes (glândulas salivares, tireoide). O tipo histológico mais frequente é o 

carcinoma espinocelular, presente em mais de 90% dos casos (Lima, 2014). 

Fonte: Pfister et al., 2011. p.628. 

 

 

 

Figura 1: Sítios anatômicos e subsítios da cabeça e do pescoço. 
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1.3. Fatores de risco e perfil dos afetados 

 

Os principais fatores de risco para este tipo de câncer são: tabagismo, etilismo, 

infecções por HPV e exposição à radiação UVA solar. Cabe ressaltar que estudos têm 

evidenciado cada vez mais um risco muito maior de desenvolver câncer na cavidade oral 

em indivíduos tabagistas e etilistas do que na população em geral (Brasil, 2014). 

O desenvolvimento do CCP é, então, resultado da interação de fatores ambientais e 

herança genética, sendo por esse motivo uma doença multifatorial. O papilomavírus 

humano (HPV) é considerado o fator de risco em 25% dos casos da doença e sua  infecção 

tem um papel reconhecido na carcinogênese orofaríngea, de forma especial nos casos de 

câncer amigdaliano. Já o tabagismo é o principal fator de risco para o CCP. Estudos 

demonstram que tal risco é correlacionado com a intensidade e duração do hábito de fumar. 

O motivo se deve ao fato do cigarro conter nitrosaminas e hidrocarbonetos carcinogênicos 

que podem aumentar o risco de doença. Tais elementos podem alterar o perfil molecular 

dos indivíduos e causar mutações. O risco pode aumentar diretamente quando consideramos 

a concentração de álcool na bebida (ex.: consumo de bebidas destiladas em comparação a 

cerveja ou vinho) (Galbiatti et al., 2013). 

A média de idade ao diagnóstico de CCP é de 60 anos, mas sua incidência em 

adultos jovens com idade inferior a 40 anos tem aumentado ao longo dos anos. A razão 

entre homens e mulheres é de 1,5:1, porém esta razão tem apresentado certo declínio nos 

últimos anos. (Campana & Goiato, 2013). 

Quanto à expectativa de vida, é possível afirmar que por cinco anos ela corresponde 

a cerca de 50% quando metástases estão presentes. Pacientes com doença avançada com 

resposta  à  quimioterapia  têm  boa  taxa  de  cura.  Conforme  mencionado      

anteriormente, mortalidade e morbidade associadas à doença maligna permanecem 
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elevadas, causando impacto sobre a qualidade de vida e o custo de tratamento dos pacientes 

(Galbiatti et al., 2013). 

 

1.4. Tratamento 

 

Durante muitos anos, o tratamento para o CCP tem se constituído a partir da 

combinação de modalidades terapêuticas, a saber: Cirurgia, Radioterapia e Quimioterapia 

(Carr, 2011). A cirurgia e a Radioterapia têm sido as escolhas mais frequentes dentre as 

opções de tratamento, apresentando em estágios iniciais da doença taxas de cura 

semelhantes, diferindo em suas reações adversas desencadeadas por cada um deles 

(Nutting, 2011). O tratamento a ser escolhido (combinado ou isolado) vai depender da 

ressecabilidade e da localização do tumor, bem como da viabilidade de intervenções 

terapêuticas que visem à preservação de órgãos (Galbiatti et al., 2013). De acordo com 

Nutting (2011), os fatores individuais e a preferência do paciente também devem ser 

levados em consideração. 

A respeito do tratamento radioterápico, esse pode exibir complicações orais 

importantes, dentre elas: mucosite (inflamação da parte interna da boca e da garganta que 

pode levar a úlceras), xerostomia (diminuição ou falta da saliva que normalmente umedece 

a mucosa), cáries, perda do paladar, infecções secundárias, osteorradionecrose (doença na 

qual  o osso irradiado torna-se desvitalizado e exposto através da perda da intregridade da 

pele e da mucosa, persistindo sem cicatrização) e trismo (tensionamento de músculos da 

região da articulação da mandíbula, dificultando a abertura da boca) (Daher, 2013). 

Para os casos em que o tratamento escolhido é a cirurgia de retirada do tumor, as sequelas 

funcionais de fala, deglutição, mastigação e respiração serão mais rapidamente percebidas e 

vivenciadas pelos pacientes, exigindo dos profissionais da saúde um maior cuidado e 

atenção. Em alguns casos, após a cirurgia, é preciso que o paciente seja submetido à 
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radioterapia, piorando os efeitos agudos do tratamento e aumentando as sequelas. Um 

paciente, por exemplo, pode após a retirada do tumor, ser submetido ao tratamento 

radioterápico a fim de reduzir o risco de reincidência do câncer, retirando células que 

possam ter ficado após a cirurgia. Porém, algumas complicações podem ocorrer na região já 

lesionada, como a osteorradionecrose e outras já citadas anteriormente (Daher, 2013). 

De acordo com Almeida (2010), o tratamento cirúrgico acaba por ser um 

procedimento agressivo causando lesões estéticas irrecuperáveis com a retirada do tumor e 

consequentemente tecidos contaminados com as células cancerígenas. Esse procedimento 

resulta em grandes modificações anatômicas na face do paciente, que depois de sofrer 

ressecção, vai deparar-se com tais mudanças na sua vida social. Assim, para o paciente, sua 

doença está associada ao sofrimento, deteriorização e morte, confrontando-se com grandes 

perdas ao longo do processo. Essas mudanças vão interferir na vida profissional, familiar e 

vida sexual dos pacientes, causando assim repercussões sociais, psicológicas e emocionais, 

influenciando seu bem-estar e em sua qualidade de vida (Almeida, 2010). 

Ainda no que concerne ao emocional do paciente, Scannavino et al. (2013) vão nos 

dizer que a doença crônica traz em si grandes incertezas, como a dor e o enfrentamento da 

morte como uma possibilidade. O CCP pode, além da dor, produzir consequências como 

baixa autoestima, incerteza quanto ao futuro, ideias suicidas, medos, pânico, transtornos 

gerais e específicos de conduta. Também pode produzir dificuldades no relacionamento 

interpessoal e ansiedade (Scannavino et al., 2013). 

Pacientes com diagnósticos de câncer tendem à depressão quando comparados com 

a população saudável. Desta forma, o humor destes pacientes deve ser precocemente 

avaliado e tratado. Assim, nas últimas décadas, psicólogos têm integrado as equipes 

médicas no intuito de facilitarem a identificação das angústias, expectativas do paciente, 

bem como auxiliando na relação paciente-equipe e intervenção com os cuidadores. O 
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psicólogo nesta área, pode auxiliar o paciente na adaptação aos limites e às mudanças 

provenientes da doença, na adesão ao tratamento, na preparação para possíveis 

procedimentos invasivos e suas consequências, entre outras como a melhoria da qualidade 

de vida, retorno às atividades em sociedade e na contribuição da melhora da autoestima e da 

imagem corporal provenientes das deformidades causadas pelo câncer (Scannavino et al., 

2013). 

 

1.5. Reabilitação Protética 

 

Atualmente, o tratamento do câncer pretende não só cura, mas também a possível 

reabilitação do paciente cujo objetivo é a melhoria da sua qualidade de vida (Mantry & 

Khan, 2012). Desse modo, a equipe multidisciplinar responsável pelo paciente com CCP, 

deverá ser capaz de expor e aconselhar sobre as opções cirúrgicas reconstrutivas, bem como 

a reabilitação protética permitindo o restabelecimento da forma e função perdidas após 

cirurgia de retirada do tumor (Brown, 2007). A reabilitação dos defeitos maxilares 

constitui-se no cuidado e correto diagnóstico e plano de tratamento. Assim, as equipas 

multidisciplinares assumem uma grande importância. 

Pacientes com CCP muitas vezes necessitam dessa abordagem multidisciplinar que 

inclua a ressecção cirúrgica do tumor e uma série de terapias complementares destinadas a 

obter uma completa reabilitação dos pacientes. A reabilitação funcional vai representar uma 

preocupação fundamental no tratamento desses pacientes, especialmente quando estão 

envolvidas as funções importantes para a vida social. Isso implica na necessidade de se 

restaurar várias funções essenciais, como a fala, mastigação e deglutição desses pacientes. 

A falta de dentes, por exemplo, que não são substituídas por próteses, claramente resulta em  

uma má qualidade de vida (QV) para pacientes oncológicos (Romeo, 2013). 

De acordo com Boyapati, Shah, Flood & Stassen (2013), um profundo 
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conhecimento dos  problemas  que  são  enfrentados  por  pacientes  que  tiveram  CCP  

levam  a  equipe multidisciplinar a buscar atingir o mais alto nível de satisfação dos 

pacientes tanto no pré quanto no pós tratamento. Assim, as técnicas reabilitação por prótese 

desempenham um papel crucial na manutenção de uma boa qualidade de vida. Em 

pacientes, a função oral, por exemplo, pode ser melhorada utilizando próteses mandibulares 

por meio de implantes (Korfage, 2014). 

De acordo com Meenakshi e Shah (2012), a reabilitação maxilar, por exemplo, 

assume como primordiais objetivos: (1) restauração da função: fonética, respiração, 

mastigação e deglutição, (2) restauração da forma e aparência, (3) separação entre a 

cavidade oral e a cavidade nasal para restaurar as funções fonéticas, respiração e deglutição, 

(4) fornecer suporte aos tecidos moles para o alcance da restauração dos contornos médio-

facias obtendo assim a melhor aparência possível e por fim, fornecer suporte aos conteúdos 

orbitais de forma a prevenir futuras complicações oftálmicas. 

No que se refere ao material utilizado, esse pode ser resina, contudo, ao longo do 

tempo, têm surgido novos materiais, entre os quais, as placas de acetato e o silicone, que 

apresentam características interessantes para a confecção de próteses obturadoras 

temporárias, destacando-se: (1) cheiro inodoro, (2) fácil manipulação, (3) baixo custo, (4) 

características antialérgicas e por fim, (5) baixa toxicidade (Sá, 2010). 

Em seu estudo sobre a reabilitação de pacientes com glossectomia total por meio de 

prótese, Sabouri (2012) afirma que ouve uma melhora das funções orais de mastigação, 

deglutição e fala. A prótese da língua, em conjunto com uma prótese parcial mandibular, 

pôde acelerar a recuperação de pacientes semelhantes e permitir o seu regresso à sociedade 

mais cedo, permitindo o paciente engolir alimentos amassados e misturados e melhorando 

seu discurso. 

Também para Katsoulis et al. (2013), a reabilitação estrutural e funcional após a 
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ressecção  do  tumor  por  via  oral  requer  algum  tipo  de  reconstrução  protética  em 

muitos pacientes. A localização do tumor, o tratamento, bem como os aspectos de saúde, 

sociais, psicológicos e econômicos vão determinar o resultado final do tratamento de 

reabilitação protética. Para os autores, um dos objetivos da reabilitação protética deve ser o 

de reforçar a qualidade de vida por meio de melhoras nos aspectos funcionais, estéticos e 

sociais. 

Katsoulis et al. (2011), vão nos trazer outros aspectos da reabilitação protética em 

seu estudo sobre “Reabilitação protética e Qualidade de Vida 2 a 5 anos após a ressecção 

de tumores orais”. Em seus resultados eles apresentam uma série de casos confirmando a 

necessidade de tratamentos com abordagens individuais após ressecção de tumor e 

confecção de próteses, enfatizando que a reabilitação protética é composta por uma 

variedade de tipos de próteses. Relatam que apesar das restrições locais e gerais 

relacionados com a doença, a maioria dos pacientes fez uma avaliação positiva da qualidade 

de vida com o uso da prótese. Os autores ainda enfatizam que o uso de próteses requer 

experiência clínica, compreensão física, emocional e psicológico dos problemas dos 

pacientes. 

Lima (2014) vai nos trazer que a reparação da perda facial, através da prótese 

bucomaxilofacial, além de restaurar a aparência, a função e proteger os tecidos expostos, 

tem por finalidade a redução da ansiedade, possibilitando o soerguimento da autoimagem e 

autoestima do paciente e a promoção da sua reintegração ao convívio social.  De acordo 

com seu estudo sobre o impacto da reabilitação bucomaxilofacial, a autora afirma que 

quando reabilitados com a prótese facial, os pacientes recuperaram a autoestima e 

autoconfiança e que muitos deles relataram que voltaram a ser aceitos na sociedade, 

estabelecendo novas relações afetivas, familiares e profissionais. 

 



23 

 

 

2. Qualidade de Vida 

 

2.1. O conceito de Qualidade de Vida 

 
De acordo com Filgueiras (2013), a primeira vez que surgiu o termo “Qualidade de 

Vida” (QV) em bancos de dados bibliográficos do Medline foi em 1966, e no Psychological 

Abstracts, em 1931. Essa denominação, contudo, vem desde os filósofos da Antiguidade, 

quando Aristóteles (384-322 a. C.), em escritos como Nicomachean Ethics, referiu-se à 

relação entre a boa vida e felicidade, afirmando que tal felicidade poderia variar de 

indivíduo para indivíduo a depender das experiências da vida. 

Apenas em 1947 a Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou a saúde como 

referência para a QV, englobando também padrões de vida, de moradia, condições de  

trabalho, acesso a médico, dentre outros aspectos. A OMS definiu a Qualidade de Vida 

como: 

 “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e 

sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (The WHOQOL Group, 1994).  

Contudo, diversos autores, como Almeida et al. (2012) têm discutido que não é 

possível existir um conceito único e definitivo sobre qualidade de vida. Os autores afirmam 

que esse conceito engloba tanto aspectos objetivos (saúde, educação, transporte, moradia, 

trabalho), quanto subjetivos (fatores subjetivos e emocionais, expectativas  e  possibilidades  

dos  indivíduos  ou  grupos  em  relação  às suas realizações, e a percepção que os atores 

têm de suas próprias vidas, considerando, inclusive, questões imensuráveis como prazer, 

felicidade, angústia e tristeza). 

Assim, a avaliação desse construto é indicada, não só em pesquisa, mas na própria 

clínica com o intuito de encontrar um indicador de resposta a tratamentos e para o 
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aprimoramento do cuidado para com o paciente. Assim, os instrumentos de medida de QV 

deveriam ser utilizados rotineiramente em serviços de saúde, pois facilitariam a 

identificação de sintomas, o sofrimento e a proposição de intervenções, também auxiliando 

na seleção dos tratamentos antineoplásicos (Menezes et al. ,2011). 

Para se compreender e estudar esse constructo nos deparamos com várias 

ferramentas e vários aspectos sensíveis a cada tipo de doença, população, fatores sociais ou 

econômicos, entre outros acima citados. Tais ferramentas foram elaboradas a partir das 

informações de questões clínicas, da doença específica e de associações de aspectos gerais 

que proporcionam qualidade de vida, necessitando assim de descrição adequada e aplicação 

prévia em grande grupo (Moreti et al., 2011). De acordo com Raghav et al. (2010), há mais 

de 1.000 protocolos para avaliar a qualidade de vida em doenças específicas ou 

sintomas/funções específicos. 

 

 

2.2. Qualidade de vida em pacientes com câncer 

 
A rotina do paciente com câncer, com suas idas ao hospital para realizar a 

quimioterapia, a radioterapia e as demais consultas podem alterar significativamente o seu 

dia-a-dia, interferindo consideravelmente em sua qualidade de vida. Mesmo em meio a 

gama de conceitos e opiniões existentes, quando falamos em qualidade de vida em 

pacientes oncológicos, estamos nos voltando para a percepção que o mesmo tem sobre sua 

doença e sobre o seu tratamento de forma objetiva e também subjetiva. Sendo assim, saúde 

e doença vão se configurando em processos compreendidos como um continuum, 

relacionando-se à experiência pessoal e estilos de se viver (Schlosser & Ceolim, 2012). 

Sendo assim, a avaliação da QV em pacientes com câncer não é focada nas taxas de 

sobrevivência, de controle local, do ponto de vista do médico, mas, do ponto de vista do 
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paciente. Desse modo, a realização de pesquisas sobre Qualidade de Vida (QV) em 

pacientes com câncer é de fundamental importância para levantar quais são os domínios 

mais afetados e assim planejar as intervenções para a reabilitação desses pacientes. 

Determinar como medir e quantificar a experiência subjetiva da QV é uma questão 

desafiadora (Nicolussi et al., 2014). 

De acordo com Costa-Neto e Araújo (2008), durante as décadas de 1980 e 1990 a 

avaliação da QV tem sido de interesse crescente entre os profissionais da area da saúde com 

destaque para a evolução dos estudos a partir de 1940 na area da oncologia. Ainda de 

acordo com os autores a psicologia da saúde e a psico-oncologia têm oferecido sua 

contribuição ao estudo da QV para pessoas enfermas e da comunidade em geral, tendo uma 

perspectiva mais humana e dialógica (Costa-Neto & Araújo, 2008). 

Para a oncologia, mensurar a QV é relevante, pois está relacionada a resultados 

clínicos sempre lembrados e objetivo de qualquer que possa ser o tratamento ou reabilitação 

proposto ao paciente. Desde a década de 60 que estudos já demonstram que uma vida 

emocional saudável e criativa constitui fator de proteção contra doença e desempenha um 

importante papel na evolução favorável do câncer após tratamento. Contudo, foi 

especialmente nos últimos 25 anos que a temática QV e câncer têm sido um dos maiores  

focos em pesquisa científica (Alfano, 2013). 

 

2.3.Qualidade de Vida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

 
De acordo com Menezes et al. (2011), quando tratamos o construto QV relacionado 

ao CCP, podemos afirmar que o impacto dos tratamentos e da própria doença podem afetar 

mais os aspectos que compõem a qualidade de vida do que nos outros tipos de câncer, 

devido às características desfigurantes e mutilantes desses tratamentos, bem como as 

alterações funcionais. 
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Tais características associam-se à diminuição da autoestima dos pacientes, por 

incapacitar as funções vitais como comer, deglutir, falar e inclusive sua sexualidade. 

Os autores reforçam que a agressividade do tratamento e o risco de ocorrências de tumores 

secundários também colaboram para que haja uma diminuição da autoestima. A própria 

perda da voz, por vezes, prejudica o contato social. Todas essas mudanças podem resultar 

em diminuição da qualidade de vida dos indivíduos com CCP. Dessa forma, programas de 

reabilitação resultam na melhora da qualidade de vida dos pacientes sobreviventes de 

câncer, proporcionando otimização física, psicossocial e atividades laborais (Cardoso, 

2013). 

O estudo de Costa-Neto e Araújo (2001) corroboram a relação entre CCP e redução 

da QV do paciente. Ao investigarem pacientes com CCP observaram que esses ao 

receberem o diagnostico e ao se submeterem à cirurgia de retirada do tumor apresentaram 

uma média de perda da Qualidade de Vida de 19,28%, sendo o Funcionamento Emocional 

do grupo pesquiado o mais afetado. 

Para avaliar a QV em pacientes com CCP existem uma grande variedade de 

instrumentos, sejam eles gerais ou específicos. Não há, porém, um consenso de qual 

instrumento é o mais indicado. Para avaliar a QV encontramos instrumentos disponíveis, a 

maioria em língua inglesa, sendo alguns deles validados no Brasil. Os questionários 

autoaplicáveis são os mais utilizados, variando muito em seu conteúdo. Dessa forma, 

os instrumentos devem ser selecionados com base no foco específico da pesquisa (Loimu, 

2014). 

Dentre os questionários disponíveis para a avaliação da QV de pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço, destacam-se: University Washington Quality of Life Questionnaire 

(UW–QOL), European Organization for Research and Treatment of Cancer Head and Neck 

(EORTC-HN) e o Functional Assessment of Cancer Therapy - Head Neck (FACT–HN) 
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(Raghav et al, 2010). 

No Brasil Vartanian et al. (2004) utilizaram o UW-QoL com o objetivo de avaliar a 

evolução da qualidade de vida dos pacientes após o tratamento de CCP, observando, com 

diferenças estatisticamente significativas, menores escores do UW-QOL relacionados com 

metástase regional, doença avançada, e tratamento combinado; sendo que essas diferenças 

também são consideradas importantes nos aspectos clínicos. Para estes sobreviventes, o 

status funcional foi a maior prioridade do que o controle da dor e a aparência dentre as 

questões globais do UW-QOL. 

 

3. Imagem Corporal 

 

3.1. O conceito de Imagem Corporal 

 
O fato de vivermos em sociedade nos faz atribuir grande importância à imagem que 

possuímos, principalmente no que diz respeito à imagem corporal (IC), pois o corpo é a via 

de nossa comunicação com o mundo, o nosso “cartão-de-visita”. A imagem corporal pode, 

então, levar às atitudes de interpretação da aparência que influenciarão nas experiências em 

relação ao corpo e direcionarão a busca pela aparência desejada por meio de condutas 

saudáveis ou não saudáveis (Dunkley et al., 2001). 

Uma das maneiras de se conceituar essa imagem corporal é considerando-a como 

uma construção multidimensional (McCabe & Ricciardelli, 2004) que representa como os 

indivíduos pensam, sentem e se comportam a respeito de seu físico. Falamos em uma das 

maneiras porque atualmente não existe consenso na literatura sobre as dimensões da 

imagem corporal e suas nomenclaturas. Contudo, as dimensões mais frequentemente 

citadas são: a perceptiva (acurácia do julgamento do indivíduo sobre seu tamanho, forma e 

peso), a cognitiva (pensamentos e crenças quanto à forma e aparência do corpo), a 

comportamental (atitudes tomadas com o objetivo de mudar o corpo) e a afetiva (os 
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sentimentos individuais em relação à aparência de seu corpo) (McCabe & Ricciardelli, 

2004). 

O desenvolvimento da IC, por sua vez, se dá desde o nascimento até a morte, dentro 

de uma estrutura complexa e subjetiva, sofrendo modificações que vão implicar na sua 

construção contínua e numa reconstrução incessante. A criança, com o pensamento e a 

linguagem, começa a reconhecer que a aparência das pessoas pode ser mais ou menos 

desejável e percebe as diferenças de cor ou raça. Ela passa a entender que existe distinção 

entre as palavras “feio” e “bonito”, e que elas refletem a opinião dos outros em relação a 

sua aparência (Mataruna, 2004). 

Dessa forma, a imagem corporal vai mediar muitos aspectos da vida do sujeito, 

desde  a escolha de vestimentas, passando por preferências estéticas, até a habilidade de 

empatia para com as emoções dos outros. Assim, apesar das diferentes formas que o 

indivíduo encontra para pensar a respeito de si mesmo, nenhuma é tão essencialmente 

imediata e central como a imagem de seu próprio corpo (Castilho, 2001). O conhecimento 

que o sujeito tem e o seu contentamento com sua imagem corporal são de suma importância 

para a saúde integral do homem, pois o descontentamento com a IC pode refletir-se como 

favorecimento do início de novas patologias (Nunez, 2007). 

No que concerne a denominações, Barros (2005) vai nos trazer que o conceito de 

imagem corporal possui diferentes denominações de acordo com as diversas áreas da saúde, 

utilizando-se de termos como: esquema corporal e imagem corporal para tratar de aspectos 

muito parecidos. Para imagem corporal nos deparamos com a relação que se estabelece 

entre o corpo e os atributos cognitivos (crenças, valores, atitudes), como uma representação 

mental interna referente à aparência física. Já o esquema corporal é a representação das 

relações espaciais entre as partes do corpo percebidas cinestesicamente e 

proprioceptivamente (Fonseca, 2008). 



29 

 

Rhondali et al. (2014) afirma que dois componentes distintos da imagem corporal têm sido 

descritos: o primeiro refere-se à satisfação com a imagem corporal (a forma como a pessoa 

realmente parece) e o segundo refere-se ao investimento da imagem corporal (a importância 

ou o valor de uma pessoa coloca na aparência). Os dois componentes serão influenciados pela 

sociedade, pelos fatores do ambiente (sejam eles gênero, status socioeconômico, a ingestão de 

alimentos) e pela própria pessoa. A imagem corporal por ser multifacetada deve incluir em 

sua avaliação diferentes fatores e recursos, sejam eles desenhos, questionários ou mesmo 

escalas (Ferreira & Leite, 2002). 

3.2. Imagem Corporal em pacientes com câncer 

 
Quando falamos em IC em pacientes com câncer, Nogueira (2009) vai nos dizer que 

quando os mesmos descobrem a doença e fazem o tratamento do câncer, eles lidam com 

perdas significativas, o que impõe sobre eles a elaboração do luto e desapego. Nos casos de 

câncer de mama, por exemplo, nos quais há a retirada de tumor em local aparente, a 

aceitação e convivência com um corpo marcado por uma nova imagem, normalmente são 

marcados por conflitos e insatisfação com a imagem do corpo. Ocorrem, assim, alterações 

significativas em diversas esferas da vida do paciente, tais como nas atividades sexuais, na 

vida social e em alguns casos, na vida laborativa. 

Ferreira e Mamede (2003) relatam que a mutilação favorece o surgimento de 

questões na vida do paciente, especialmente aquelas relacionadas à imagem corporal. A 

amputação de qualquer parte externa ou mesmo interna do corpo é traumática, podendo 

produzir mudança radical na aparência, e, assim, a imagem corporal deve ser ajustada a essa 

nova situação. Os autores vão relatar que mudanças no corpo causadas por cirurgia causam 

impacto psicossocial, pois o mesmo corpo que passará pela cirurgia terá função de 

interpretar ativamente ou passivamente a própria imagem. 
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Para Silva e Santos (2008), cirurgias como a mastectomia irão afetar a imagem 

corporal, pois deixará na paciente uma marca visível no corpo que remeterá imediatamente 

à situação de perda. Dessa forma, quanto mais invasivo for o tratamento, maior será o 

impacto na imagem corporal. Por último ainda haverá mudanças na rotina do paciente como 

a exposição ao sol, a alimentação que precisará ser modificada, entre outras. Os autores 

mencionam que é necessário, em casos de perdas na imagem corporal, o surgimento de 

espaços de reabilitação física e psicossocial. 

 

3.3. Imagem Corporal em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

 
As alterações físicas causadas pelo CCP e seus tratamentos podem levar  o paciente 

a se isolar, conduzindo-o à marginalização social, reduzindo suas atividades de lazer e 

mesmo sua participação em grupos sociais, uma vez que as alterações emocionais e de 

imagem corporal levam ao medo da rejeição e à solidão (Boch et al., 2008). 

Bethany et al. (2014) vão nos trazer que os pacientes com CCP têm um elevado 

potencial de distúrbio da imagem corporal devido à localização altamente visível da doença 

e aos tratamentos direcionados que podem ser causa de desfiguração significativa. Em 

pacientes com esse diagnóstico, a remoção cirúrgica de um tumor pode envolver a remoção 

de nervos, vasos, tecidos moles e mesmo osso. Dessa forma, as grandes ressecções podem 

resultar em incisões cirúrgicas altamente visíveis, mudanças na forma da face e mesmo 

dificultar a produção de expressões faciais. E mesmo utilizando as técnicas como enxerto 

ósseo, enxerto de pele e retalhos livres que ajudam a diminuir desfiguração, eles são 

tratamentos potencialmente perturbadores para os pacientes (Bethany et al., 2012). 

Um próprio procedimento cirúrgico causa modificações na imagem corporal pelo corte e pela 

cicatriz, principalmente no que se refere aos procedimentos realizados na região da cabeça e 
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pescoço. O rosto é considerado a parte do corpo que está diretamente vinculada à 

comunicação com o outro, simbolizando as características do sujeito que o difere das outras 

pessoas (Silva, Castro, & Chem, 2012). O câncer de laringe, por exemplo, de acordo com 

Barbosa & Francisco (2011), afeta a imagem corporal através das modificações que alteram a 

respiração, alimentação e comunicação verbal e que dificultam o convívio social devido à 

problemas para mastigar e engolir. Tais consequências podem vir seguidas por sentimentos de 

estar com seu projeto interrompido, bem como a mercê do olhar crítico e preconceituoso da 

sociedade.  

De acordo com Hannickel et al. (2002): “a cicatriz rotula e caracteriza o paciente 

como alguém adoecido que necessitou ser submetido a algum tipo de procedimento 

cirúrgico, sendo caracterizado como um indivíduo doente e com a imagem corporal 

alterada”. Para Mostardeiro e Pedro (2010), as modificações ocorridas na imagem do 

paciente laringectomizado, de forma geral, causam sensação de inferioridade, de rejeição, 

ameaça e medo; já alguns pacientes convivem com esta situação se amparando em seus 

pressupostos religiosos, se conformam ao pensar que estão vivenciando algo enviado por 

Deus, como forma de teste. 

Pedrolo e Zago (2000) vão nos trazer que na convivência com os laringectomizados 

participantes do Grupo de Apoio e Reabilitação de Pessoas Ostomizadas –  

Laringectomizados, foi possível perceber que há diferentes modos de eles reagirem ao 

problema, chamando atenção o fato de que eles raramente colocarem em discussão, no 

grupo, as questões relacionadas à alteração da imagem corporal. Entretanto, para os autores, 

a equipe de saúde que assiste este indivíduo deve ter responsabilidades de avaliar a sua 

imagem corporal para poder planejar e implementar as ações de intervenção em todos os 

períodos da reabilitação, com a finalidade de promover a sua reabilitação social. 
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No que concerne às medidas de imagem corporal, essas costumam estar voltadas 

para  a avaliação do próprio indivíduo em relação a si mesmo, em relação a sua aparência 

física. Aspectos vinculados ao investimento para com a aparência também podem estar 

diretamente ligados à imagem corporal, pois indicam a importância que o indivíduo 

demonstra para com o seu corpo, expressando se há ou não uma preocupação com o próprio 

corpo (Davison, 2006). Rhondali et al. (2014) estudaram a imagem corporal em pacientes 

com câncer avançado e através de seus estudos nos trazem que não temos muitos estudos 

que avaliam a insatisfação com a imagem corporal e investimento para com a aparência 

em pacientes com câncer avançado, por exemplo, não encontrando muitas ferramentas 

validadas entre essa população, permitindo um estudo eficiente. 

 

 

4. Autoestima 

 

4.1. O conceito de Autoestima 

 
A autoestima é considerada como um conjunto de atitudes que o indivíduo tem 

sobre  si mesmo, que envolve a percepção avaliativa de si próprio, a maneira de ser e as 

ideias a respeito de si mesmo, que podem ser positivas ou negativas. Ela também pode ser 

caracterizada como sentimento, apreço, condições dos sentimentos acerca de si mesmo, de 

como ele se vê e como acredita ser (Mosquera & Stabaus, 2006). Pessoas com bem-estar 

psicológico apresentam alto nível de autoestima. O bem-estar favorece a autoconfiança, a 

estabilidade emocional, o enfrentamento nas situações de estresse e na afetividade (Garcia 

& Blanco, 2007). 

Ainda sob o ponto de vista teórico, a dimensionalidade da autoestima vem sendo 

bastante questionada. Alguns autores sustentam o seu caráter multidimensional por 

considerar que é possível decompô-la em fatores que facilitam sua avaliação como o 

domínio social, escolar e familiar, considerando como o sujeito sente-se nas diferentes áreas 
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da vida e defendendo que os sujeitos podem ter percepções positivas de si em algumas áreas 

e não em outras (Sbicigo, Bandeira, & Dell’Aglio, 2010). 

Dini et al. (2004), em seu estudo de adaptação e validação da Escala de Autoestima 

de Rosenberg, vão afirmar que autoestima pode ser definida como o sentimento, o apreço e 

a consideração que uma pessoa sente por si própria, isto é, o quanto ela gosta de si, como se 

vê e o que pensa sobre si. Dada a relação da autoestima com o ajustamento psicossocial, ela 

tem sido  vista  como  um  importante  indicador  de  saúde  mental.  Assim,  a  avaliação       

desta característica vem sendo considerada uma ferramenta importante na identificação e na 

prevenção de problemas psicológicos. 

Por sua vez, os estudos de Morejón, A.J.; Bóveda., R.J.G. e Vázque, R.M.J. (2004), 

mostraram que  a autoestima deve ser um constructo de grande interesse na área clínica por 

sua relevância nos diversos quadros psicopatológicos, assim como por sua associação com a 

busca de pessoas  por ajuda psicológica, movidas muitas vezes por estresse ou busca de 

bem-estar em geral. 

Os autores citados vão destacar a frequente associação da autoestima com os 

quadros de transtornos alimentares, com os transtornos de personalidade, com a ansiedade, 

com a  fobia social, também tendo se apresentado como um indicador de depressão. O 

estudo da autoestima é, portanto, um aspecto essencial na investigação psicopatológica, 

sendo fundamental a disponibilidade de instrumentos adequadamente validados para sua 

avaliação (Morejón & Jiménez, 2004). 

 

4.2. Autoestima em pacientes com câncer 

 
Em pacientes com câncer é importante observar que além da dor, outros fatores 

podem acometer o indivíduo como: anorexia, depressão, ansiedade, fraqueza, entre outros. 

Todos podem diminuir, de alguma forma, a qualidade de vida, merecendo a atenção dos 
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profissionais de saúde (Silva & Hortale, 2006). A depressão, a incapacidade física, a 

necessidade de dormir ou mesmo descansar ao longo do dia podem desencadear certas 

limitações sociais e a diminuição da autoestima, vindo a contribuir para reduzir a qualidade 

de vida (Ishikawa, Derchain, & Thuler,2005). 

Outro fator que deve ser observado é a recorrência do câncer e a metástase, pois se 

constituem em fator adicional de stress, tendo em vista que irão significar novo tratamento  

que pode ter implicações físicas e psicológicas para a saúde do paciente como a diminuição 

da autoestima. Para Rojas-May (2006), no caso do câncer de mama, por exemplo, a recidiva  

pode ter um impacto maior do que o diagnóstico inicial. 

 

4.3.Autoestima em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

 
Em relação à CCP, Kobayashi et al. (2008) em seu estudo sobre a associação entre 

autoestima e depressão em pacientes com CCP, nos afirmam que pacientes com esse 

diagnóstico apresentam alterações e impedimentos provenientes dos tratamentos do câncer 

que têm influências negativas sobre a autoestima e confiança dos mesmos. Tanto os fatores 

externos (como questões econômicas), quanto os internos (como a autoestima) podem ter 

influência direta em como o paciente reagirá ao tratamento. Os autores destacam que na 

população CCP, não existem estudos longitudinais que incidem sobre a autoestima dos 

pacientes, mas que os escassos estudos existentes apontam que há uma relação entre a 

diminuição da autoestima e o diagnóstico de CCP. 

Um dos motivos deve-se ao local afetado pelo câncer, tendo em vista que a região 

da cabeça e pescoço tem um papel na identidade e autoexpressão, impondo um desafio 

direto ao sentido do self do paciente. Como o tratamento desse tipo de câncer pode alterar 

aspectos visíveis da face do paciente, é importante que o paciente esteja imerso em medidas 

psicoterapêuticas para reduzir o estresse, aprender a lidar com a autoestima e autoimagem, e 
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estabelecer sistemas de apoio par auxiliar na adaptação. Os autores citam dentre as medidas 

psicoterapêuticas: terapia, aconselhamento médico, intervenção em crise, terapia familiar, 

terapia de grupo, terapia cognitivo-comportamental, ou terapia interpessoal. Tais medidas 

podem ser usadas para ajudar o paciente a expressar os medos, ansiedades, raiva, 

impotência e desesperança. 

Outro aspecto interessante quando falamos nesses pacientes, é perceber que os 

fatores de risco para ansiedade e depressão parecem estar mais relacionados ao paciente do 

que à doença ou seu tratamento. Entre os fatores incluem-se a idade jovem, problemas 

psicológicos prévios e dificuldades no suporte social. A quimioterapia também pode 

aumentar o risco de depressão e ansiedade durante, e não após o tratamento (Cantinelli et 

al., 2006). 
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5. Metodologia 

 

 

5.1 Justificativa 

 
Conforme Machado e Sawada (2008), avaliar a qualidade de vida, nas últimas 

décadas tem se constituído tema de grande interesse e objeto de estudo de diversas 

disciplinas das ciências humanas, sociais e médicas. Estudos sobre a qualidade de vida têm 

se tornado mais frequentes no campo da Oncologia, área em que a qualidade de vida é 

considerada importante indicador dos resultados do tratamento e do nível de bem-estar do 

paciente. 

Tratando-se especificamente de pacientes com CCP, independente do fator causal, 

quando o indivíduo sofre a perda de substância na região facial o quadro poderá gerar 

severos problemas estéticos e fonéticos com significativos prejuízos psicológicos 

vinculados à autoestima e imagem corporal dos pacientes, o que poderá levar esse indivíduo 

ao isolamento do convívio social, se nenhuma atenção for realizada (Lima, 2014). 

No que diz respeito à literatura, encontramos pesquisas voltadas para a avaliação da 

QV em pacientes CCP, porém, é perceptível ainda poucos dados referentes à avaliação da 

imagem corporal e autoestima desses pacientes no Brasil. Ainda mais escassos são estudos 

relacionados à reabilitação desses pacientes e seus impactos na QV, imagem corporal e 

autoestima. Avaliar a qualidade de vida, a imagem corporal e a autoestima pode auxiliar na 

decisão do tratamento, controle dos efeitos colaterais e sequelas, servir como indicador de 

prognóstico, além de demonstrar a necessidade de apoio psicológico tanto para o doente 

quanto para os familiares no processo de aprender a lidar com as condições adversas do 

tratamento e suas limitações, controlando ou evitando-as. 

O município de Natal conta com um centro de alta complexidade em oncologia que 
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é a Liga  Norte-Riograndense  Contra  o  Câncer,  reconhecida  por  seu  ótimo  

atendimento pelo Ministério da Saúde como o único no Rio Grande do Norte. A Liga tem 

buscado diferentes formas de trabalhar a reabilitação de seus pacientes e que recentemente, 

com o auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem aderido à reabilitação 

protética como  parte integrante de suas formas de reabilitação. Esse tipo de reabilitação é 

voltado para pacientes pós-tratamento do câncer de cabeça e pescoço e trata-se de um 

grande avanço científico e social, podendo ser ao mesmo tempo, um intenso campo de 

atuação profissional e de pesquisa. O uso das novas tecnologias e a atuação 

multiprofissional bem desenvolvidas muito poderão contribuir para o crescimento desse 

tipo de intervenção, sendo necessário conhecer, de forma sistemática, quais os efeitos que a 

reabilitação protética causa nos pacientes. 

Considerando, portanto, a importância de se aprofundar os estudos voltados para a 

avaliação da qualidade de vida, imagem corporal e autoestima em pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço e observando a escassez de dados dessa natureza em Natal- RN, 

justificou- se o desenvolvimento deste trabalho, considerando que a referida pesquisa 

poderá constituir benefício científico e clínico de planejamento terapêutico para o 

atendimento desses  pacientes. 

 

5.2. Hipótese 

 
 Pacientes pós tratamento do câncer de cabeça e pescoço possuem alterações da 

Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima.  

 

5.3. Objetivos do estudo 

 

5.3.1. Objetivo geral 

 
Avaliar a Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima em pacientes com câncer de 
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cabeça e pescoço do município de Natal-RN candidatos à reabilitação protética. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 
5.3.2.1. Caracterizar o perfil sociodemográfico dos pacientes que se submetem à 

reabilitação protética. 

5.3.1.2.  Avaliar a ansiedade e a depressão em pacientes candidatos à reabilitação 

protética. 

5.3.1.3. Verificar possíveis correlações existentes entre a autoestima, a qualidade de 

vida e a imagem corporal. 

5.3.1.4. Avaliar diferenças entre homens e mulheres em relação à qualidade de vida, 

imagem corporal e autoestima. 

 

5.4. Amostra 

 
A princípio a amostra planejada era composta por 30 pacientes diagnosticados com 

câncer de cabeça e pescoço candidatos a receberem prótese bucomaxilofacial e atendidos na 

Liga Norte Rio Grandense Contra o Câncer. O objetivo primeiro da pesquisa era, então, 

avaliar as variáveis qualidade de vida, imagem corporal e autoestima antes e após o  

momento no qual os pacientes recebessem a prótese, comparando os possíveis impactos que 

a mesma causaria nas variáveis. Esse andamento da pesquisa não foi possível por vários 

motivos,  dentre eles o fato da proposta de reabilitação protética ser algo novo na LIGA, 

ainda estando em seus primeiros passos e requerendo recursos financeiros que em alguns 

momentos inviabilizaram o andamento do processo. 

Também encontramos dificuldade na coleta devido ao fato de boa parte dos 

pacientes serem de cidades vizinhas do município do Natal, o que tornava espaçados os 

momentos de encontro com os mesmos, em sua maioria idosos e com grau de instrução 
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baixo, requerendo um maior empenho de nossa parte no momento da coleta. Também, ao 

longo do processo, dentre os poucos candidatos à amostra, um foi a óbito e outros tiveram 

recidiva, passando assim a terem o foco no tratamento do câncer e não podendo mais serem 

incluídos no estudo. 

Desse modo, diante das dificuldades do campo, optou-se pelo encerramento da 

coleta com os dados de avaliação antes dos pacientes receberem a prótese. Os critérios de 

inclusão para participarem da pesquisa foram: 1) pacientes da Liga Norte Riograndense 

com diagnóstico de CCP que estivessem sendo atendidos pela equipe multidisciplinar de 

reabilitação protética; 2) pacientes que já tivessem realizado o tratamento do câncer a pelo 

menos 6 meses, tendo em vista o tempo de adaptação mínimo e efeitos colaterais da 

radioterapia e quimioterapia; 3) e faixa etária superior a 18 anos. Aos critérios de exclusão 

da amostra se incluem: 1) pacientes com comprometimento neurológico ou confusão mental 

que pudessem impossibilitar de responder aos protocolos, sendo observado na anamnese e 

entrevista inicial da psicologia; 2) pacientes que durante a avaliação apresentassem a 

recidiva do câncer; 3) e a recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Tais critérios foram executados logo nos primeiros encontros junto aos pacientes e 

em comunicação com a equipe de psicologia da Liga. Foram assim recrutados 10 pacientes 

dentre homens e mulheres, sem recusas ou desistências ao longo da coleta. 

 

5.5. Procedimentos 

 
O contato inicial com os pacientes ocorreu por intermédio do aluno de psicologia, 

vinculado à Liga por meio de projeto de extensão da UFRN, encarregado de oferecer 

atendimento psicológico aos pacientes candidatos à prótese. Em um dos atendimentos, o  

aluno abria espaço para que fosse apresentada a proposta da pesquisa e fosse evidenciada ao 

paciente a importância de sua colaboração, sempre esclarecendo tratar-se de algo para além 
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dos atendimentos e que o mesmo poderia ou não colaborar com o projeto sem perda quanto 

à continuidade dos atendimentos. Tendo aceitado, portanto, participar livremente da 

pesquisa, era cedido um tempo do atendimento da psicologia por semana para realizar a 

coleta dos dados. Devido às dificuldades de leitura e compreensão dos protocolos, 90% 

(N=9) dos pacientes pediram para que fossem lidas as sentenças, facilitando, assim, sua 

compreensão.   Os pacientes foram todos muito acessíveis e, apesar de tratar-se de uma 

coleta de dados, à priori pontual, foi possível o estabelecimento de vínculos importantes 

para gerar confiabilidade da parte dos mesmos. Tivemos acesso à anamnese dos pacientes, 

bem como de algumas informações dos prontuários com a contribuição de uma das 

psicólogas da LIGA e  do referido aluno da UFRN. 

 

5.6. Apresentação dos Instrumentos de Avaliação 

 

5.6.1. Questionário sociodemográfico e informações da doença (Anexo 2): 

contendo dados sociodemográfico, histórico da doença e exposição aos fatores de 

risco. 

5.6.2. Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington (UW-

QOL) (Anexo 3): O Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington 

(UW-QOL) foi criado em 1990 por Ernest A. Weymuller Jr, que tinha o intuito de 

desenvolver um instrumento específico sobre QV para pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço, sendo constituída originalmente por nove questões (ou domínios). É 

um instrumento que possui simplicidade e aceitação multidisciplinar, considerado como 

um dos melhores resultados nacionais de qualidade de vida referente à saúde. Ele 

evoluiu desde sua primeira publicação em 1993 e em sua versão mais recente, a versão 

4, na qual os domínios psicológicos foram incluídos a partir de uma pergunta referente 

ao humor (Rogers, 2002). O UW-QOL versão atual (4) é composta por 12 questões 
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relacionadas a funções específicas da cabeça e pescoço, como também relacionadas à 

atividade, recreação, dor, humor, e ansiedade, sendo que cada questão apresenta de três 

a cinco categorias de resposta com escore variando de 0 (pior) a 100 (melhor) e também 

é calculado um escore composto, que seria a média dos doze domínios. De modo geral, 

pode-se dizer que este é um dos instrumentos específicos mais completos para avaliar 

QV de pacientes com CCP (Menezes, 2011). É um instrumento já traduzido e validado 

para o Brasil. 

5.6.3.  Escala de Investimento Corporal (Anexo 4): A Escala de Investimento 

Corporal (BIS) tem sua origem na língua inglesa e validação em Israel. Sua tradução do 

inglês para o português foi efetuada por dois psicólogos bilíngues e submetida à 

apreciação de um terceiro psicólogo também bilíngue com a finalidade de avaliar a 

adequação dos termos. Sua validade semântica foi então comprovada, considerando um 

grupo de estudantes de uma escola pública da cidade de João Pessoa (PB). A escala 

compreende 24 itens que cobrem aspectos da avaliação da autoimagem corporal, 

respondidos em escala de cinco pontos, tendo variação de Discordo Totalmente a  

Concordo Totalmente (Gouveia, 2008). 

5.6.4. Escala de Autoestima de Rosenberg (Anexo 5): A EAR foi desenvolvida pelo 

sociólogo Morris Rosenberg, cuja aplicação original ocorreu em uma amostra de 5.024 

idosos e jovens do ensino médio de uma escola de Nova York. Ela é um tipo de Likert 

composta por dez itens a serem respondidos  em  uma  escala  de  cinco  pontos  que  

propõem  uma  reflexão  sobre  seus sentimentos atuais em relação a si mesmo. A EAR 

tem sua base na adaptação de Hutz (2000) para o Brasil. Dentre seus dez itens, seis são 

referentes a uma visão positiva de si mesmo e quatro referentes a uma visão 

autodepreciativa de si. As opções de resposta têm variação de Discordo Totalmente a 

Concordo Totalmente. Apresenta boa consistência interna em seu estudo de validação 
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original, realizado com 5.024 jovens de Nova Iorque, e em pesquisas brasileiras. Com 

relação à pontuação, quanto maior o escore obtido na escala, maior o nível  de 

autoestima do indivíduo (Sbicigo, 2010). 

5.6.5. Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (Anexo 6): A escala HAD é 

utilizada para avaliar os sintomas de ansiedade e depressão dos pacientes. A escala é 

formada por 14 questões, das quais sete relacionadas à ansiedade (HAD-A) e sete à 

depressão (HAD-D). O entrevistador atribui nota de zero a três para cada uma das 

perguntas, perfazendo totais que podem variar de 0 a 21 em cada subescala de ansiedade 

e de depressão; quanto maior a pontuação, maior o indício de ansiedade e depressão. É 

sugestiva de transtorno de ansiedade e de depressão, embora a HAD não tenha como 

objetivo quantificar a gravidade do sintoma (Botega, 1995). 

 
5.7. Considerações éticas 

 
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da Liga Norte Riograndense 

com o registro CAAE nº: 37700214.5.0000.5293, tendo o início da coleta de dados ocorrido 

após a referida aprovação em dezembro de 2014. Os participantes da pesquisa assinaram o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa de acordo com 

as normas do Comitê de Ética da Instituição. 

 

5.8. Análise de dados 

 

Para as análises estatísticas, utilizou-se o programa IBM SPSS 22.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences), atribuindo-se o nível de significância de 5% para todos os 

testes estatísticos. Os dados foram submetidos a uma análise descritiva exploratória fazendo 

uso de tabelas de distribuição de frequência e cálculo das medidas de tendência central 

(mediana). Devido ao pequeno tamanho da amostra, os dados foram submetidos às análises 

estatísticas não paramétricas. Para verificar a existência de associação entre as variáveis do 
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perfil sociodemográfico foi utilizado o teste Qui-quadrado, tendo como variável dependente 

o sexo e verificando sua associação com as demais variáveis do perfil sociodemográfico 

(idade, estado civil, nível de escolaridade, raça, profissão, renda e procedência) e com os 

dados da exposição dos pacientes aos fatores de risco (etilismo e tabagismo). Foi utilizado o 

teste Mann-Whitney para testar a igualdade das medianas, comparando os resultados das 

variáveis de resposta (qualidade de vida, imagem corporal e autoestima) entre os 

participantes do sexo masculino e do sexo feminino.  

Também foi efetuada uma Análise Multivariada de Covariância (MANCOVA) 

tendo a qualidade de vida, a imagem corporal e a autoestima como variáveis dependentes, o 

sexo como variável independente; idade, nível de escolaridade, ansiedade e depressão como 

covariáveis. Finalizando, o teste de Correlação de Spearman foi utilizado para verificar 

possíveis correlações entre as variáveis dependentes: qualidade de vida, imagem corporal e 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

6. Resultados 

 

6.1. Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

A amostra foi composta por homens e mulheres de idade entre 35 a 82 anos com 

nível de escolaridade entre analfabetos e ensino fundamental provenientes de cidade do 

interior do estado do Rio Grande do Norte e de Natal. Não houve diferenças significativas 

entre sexos no que concerne à Idade (χ2=5,13; p= 0,27), ao estado civil (χ2=4,58; p=0,20), 

à renda mensal (χ2=1,66; p=0,19), religião (χ2=1,66; p=0,19), nível de escolaridade 

(χ2=0,27; p=0,59), ocupação (χ2=4,09; p=0,25) e procedência (χ2=3,40; p=0,06). 
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Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos pacientes pós tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço candidatos à reabilitação protética (N=10). 
 

Variável 

 

Total (N=10) 

Homens 

(n=6) 

Mulheres 

(n=4) 

 

χ2 

 

 N (%) N (%) N (%)  p-valor 

Idade 
     

31 a 40 anos 2 (20) 2 (20) 0 5,13 0,27 

41 a 50 anos 0 0 0   
51 a 60 anos 3(30) 1 (10) 2 (20)   

61 a 70 anos 2(20) 1 (10) 1 (10)   

71 a 80 anos 2(20) 2 (20) 0   
81 a 90 anos 1(10) 0 1 (10)   

Mediana 62,5 64,0 61,5   

Estado civil 
     

Casado (a) 5 (50) 4 (40) 1 (10) 4,58 0,20 

Solteiro (a) 2 (20) 0 2 (20)   
Viúvo (a) 2 (20) 1 (10) 1 (10)   
Divorciado (a) 1 (10) 1 (10) 0   

Renda 
     

1 Salário mínimo 8 (80) 4 (40) 4 (40) 1,66 0,19 

2 Salários mínimos 2 (20) 2 (0) 0   

Religião 
     

Católico 8 (80) 4 (40) 4 (40) 1,66 0,19 

Evangélico 2 (20) 2 (20) 0   

Nível de 

escolaridade 

     

Analfabeto 4 (40) 2 (20) 2 (20) 0,27 0,59 

Fundamental 6 (60) 4 (40) 2 (20)   

Ocupação/Profissão 
     

Aposentado 3 (30) 2 (20) 1 (10) 4,09 0,25 

Agricultor 4 (40) 3 (30) 1 (10)   

Do lar 2 (20) 0 2 (20)   

Pescador 1 (10) 1 (10) 0   

Procedência 
     

Reside em Natal 4 (40) 1 (10) 3 (30) 3,40 0,06 

Reside em cidade do 

interior do RN 

 

6 (60) 
 

5 (50) 
 

1 (10) 
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6.2. Dados clínicos dos pacientes 

Quanto à exposição aos fatores de risco do grupo avaliado, percebeu-se que 

70% (n=7) dos pacientes utilizavam-se do uso de tabaco antes de iniciarem o 

tratamento do câncer, mas que após o câncer ser diagnosticado cessaram o consumo 

(ver Tabela 2). Tais dados apontaram que os participantes da pesquisa estavam em sua 

maioria, independentemente da intensidade, expostos aos principais fatores de risco 

para o CCP. Não houve diferença significativa entre os sexos com relação ao consumo 

de tabaco (χ2=0,79; p=0,77) e ao consumo de álcool (χ2=1,66; p=0,19). 

Tabale 2: Exposição dos pacientes candidatos à reabilitação protética aos fatores de 

risco (N=10) 

 

Fatores de risco 

Amostra Geral 

(N=10) 

Homens 

(n=6) 

Mulheres 

(n=4) 

 

χ2 

 

p-valor 

 N (%) N (%) N (%)   

TABAGISMO 
     

Sim 7 (70) 4 (40) 3 (30) 0,79 0,77 

Não 3 (30) 2 (20) 1 (10)   

Atualmente 0 0 0   

Quantidade de cigarros 

por dia 

     

<1 maço 3 (30) 1 (10) 2 (20) 1,21 0,27 

1-2 maços 4 (40) 3 (30) 1 (10)   

 

ETILISMO 

     

Sim 5 (50) 4 (40) 1 (10) 1,66 0,19 

Não 5 (50) 2 (20) 3 (30)   
Atualmente 0     

Quantidade/Frequência 
     

Socialmente/apenas fim de 
Semana 

   0,83 0,36 

3 (30) 2 (20) 1 (10)   
Intensamente/ quase que 

todos os dias 

 

2 (20) 
 

2 (20) 
 

0 
  

 

 

A localização das neoplasias de cabeça e pescoço da amostra apontou que todos os 

pacientes foram acometidos por câncer na cavidade oral (ver Figura 2). Tal fato pode estar 
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associado ao consumo de cigarro por parte dos pacientes, tendo em vista que o tabaco é 

considerado o principal fator de risco para o câncer de boca. Na presente amostra alguns 

pacientes apresentaram mais de uma região acometidas pelo câncer, ou seja, tiveram câncer  

no palato duro e em outra região. 

 

 

Observando a modalidade de tratamento do câncer utilizado, percebeu-se que em 

todos os pacientes foi realizada cirurgia (ver Figura 3). Apenas 30% (N=3) da amostra 

relataram ter realizado radioterapia concomitante com a quimioterapia após o tratamento 

cirúrgico, sendo essas pacientes mulheres. Os 40% (N=4) da amostra que informaram terem 

recebido cirurgia e apenas o tratamento adjuvante de radioterapia, sendo compostos por 

homens.  

 

 

 

 Figura 2: Distribuição da amostra de acordo com a região acometida pelo câncer 

(N=10) 
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Figura 3: Tratamento do câncer utilizado em pacientes candidatos à reabilitação protética. 

(N=10) 

 

6.3. Qualidade de Vida dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

 
Foram observadas as medianas dos valores atribuídos pelos pacientes aos diferentes 

domínios de QV (dor, aparência, atividades diárias, recreação, engolir, mastigar, falar, 

ombros, paladar, saliva, humor e ansiedade) e ao seu respectivo escore (média aritmética 

dos domínios da QV) (ver Tabela 3). É possível observar nas tabelas a amostra total e a 

comparação entre homens e mulheres. Cada domínio e escore pode variar sua pontuação de 

0 a 100. 

Em ambos os sexos, o domínio da QV que expôs as melhores pontuações foi o 

domínio Ombro (mediana do domínio Ombro=100,0), indicando que poucos pacientes 

apresentaram queixas em relação ao Ombro. As piores pontuações que evidenciaram as 

maiores queixas por parte dos pacientes, foram encontradas no domínio Mastigação 

(mediana= 50,0). Não foram encontradas diferenças significativas entre as medianas dos 

homens e das mulheres para os domínios da QV através do teste de Mann-Whitney 

(p>0,05).  
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Mesmo sem apresentar diferenças significativas, através da mediana 

observamos que foram encontradas as piores pontuações na Mastigação para os 

homens (mediana= 50,0) e nas mulheres as queixas referiram-se mais ao domínio Fala 

(mediana= 16,5). Tais observações esclarecem que para essa amostra, os aspectos 

funcionais são mais significativos para a obtenção de uma melhor QV. O escore total 

da QV mesmo não apresentando diferença significativa (U=6,00; p=0,20), mostrou-se 

um pouco mais elevado nos homens da amostra (mediana do escore da QV= 71,25) 

quando comparado às mulheres (mediana do escore da QV= 54,9), indicando que os 

homens dessa amostra obtiveram uma percepção mais positiva a respeito da Qualidade 

de Vida. 

 

 
 

Tabela 3: Resultado da Qualidade de Vida e seus domínios em pacientes pós tratamento do 

câncer de cabeça e pescoço candidatos à reabilitação protética (N=10) 

 Amostra total 

(N=10) 

Mediana 

Masculino 

(N=6) 

Mediana 

Feminino 

(N=4) 

Mediana 

 

U 

 

P 

Escore QV 69,54 71,25 54,91 6,00 0,20 

Dor 75,00 62,50 62,50 7,50 0,31 

Aparência 62,50 87,50 50,00 9,50 0,57 

Atividade 62,50 62,50 75,00 11,50 0,91 

Recreação 62,50 62,50 62,50 10,50 0,74 

Deglutição 83,50 83,50 83,50 11,00 0,81 

Mastigação 50,00 50,00 50,00 10,50 0,73 

Fala 67,00 54,91 16,50 5,00 0,10 

Ombro 100,00 83,50 100,00 9,00 0,46 

Paladar 67,00 54,91 83,25 11,00 0,78 

Saliva 67,00 66,50 67,00 11,00 0,82 

Humor 87,50 75,00 75,00 8,50 0,42 

Ansiedade 100,00 67,00 83,50 6,00 0,15 
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Através da escala UW-QoL, os pacientes foram interrogados a respeito dos três 

problemas mais relevantes para eles em relação aos domínios da QV nos últimos 7 dias.  

Desse modo, 90% (N=9) da amostra total responderam que a Fala é o domínio mais relevante, 

seguido por outras duas opções. A figura 4 apresenta a frequência com a qual os domínios 

foram citados pelos pacientes, tendo em vista que cada paciente escolheu 03 opções 

(domínios). Os fatores que não aparecem no gráfico não foram citados. Todas as mulheres da 

amostra (N=4) citaram o domínio Fala como o mais importante, enquanto que todos os 

homens da amostra (N=6) citaram o domínio Mastigação. Percebemos que para os pacientes a 

fala, a mastigação e saliva são os domínios que apresentam as maiores queixas. Tais 

informações reforçam a ideia de que a preocupação dos pacientes encontra-se mais vinculada 

às sequelas funcionais do câncer do que à aparência ou mesmo aspectos como humor. 

 

Figura 4: Frequência dos domínios da QV citados pelos pacientes como os mais relevantes 

 

Os pacientes também responderam três questões gerais do Questionário de Qualidade 

de Vida da Universidade de Washington (UW-QoL). A primeira pergunta foi “Comparando 
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com o mês antes de você desenvolver o câncer, como você classificaria sua qualidade de vida 

relacionada à saúde?”, na qual os pacientes tiveram como opções de resposta: “Muito 

melhor, melhor, mais ou menos o mesmo, pior ou muito pior”. A segunda pergunta: “Em 

geral, como você poderia dizer que sua qualidade de vida relacionada à saúde nos últimos 7 

dias?”. A terceira questão foi: “De um modo geral a qualidade de vida inclui não somente 

saúde física e mental, mas também muitos outros fatores, tais como família, amigos, 

espiritualidade, atividades de lazer pessoal que são importantes para sua satisfação com a 

vida. Considerando tudo em sua vida que contribui para seu bem-estar pessoal, classifique 

sua qualidade de vida em geral durante os últimos 7 dias.”. Para estas duas últimas questões 

os pacientes poderiam classificar entre: “Excelente, Muito Boa, Boa, Média, Ruim e Muito 

Ruim”. Na tabela 4, observa-se a frequência das respostas percebendo que 70% (N=7) dos 

pacientes relataram ter uma Qualidade de Vida muito melhor atualmente se comparada à 

Qualidade de Vida um mês antes do diagnóstico do câncer. Tal aspecto pode estar vinculado 

aos danos trazidos pela própria enfermidade na época anterior ao diagnóstico, sejam eles dor, 

ansiedade, entre outros. 
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Tabela 4: Respostas dos pacientes às questões gerais do UW-QoL. (N=10) 

Questões gerais  N Homens Mulheres 

Avaliação da qualidade de vida, 

comparando-se com o mês 

anterior ao diagnóstico. 
Muito melhor  7 6 1 

Melhor  0 0 0 

Mais ou menos o mesmo  1 0 1 

Pior  0 0 0 

Muito pior  2 0 2 

Avaliação da qualidade de vida 

relacionada à saúde nos últimos 7 

dias. 

Excelente  0 0 0 

Muito boa  8 6 2 

Boa  0 0 0 

Mais ou menos o mesmo  2 0 2 

Ruim  0 0 0 

Muito ruim  0 0 0 

Avaliação da qualidade de vida 

geral nos últimos 7 dias 

Excelente 0  0 0 

Muito boa 0  0 0 

Boa 8  6 2 

Mais ou menos o mesmo 2  0 2 

Ruim 0  0 0 

Muito ruim 0  0 0 
 

 

6.4. Imagem Corporal de pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

Observamos as medianas atribuídas ao escore do Investimento Corporal (somatório das 

pontuações dos domínios) e aos seus domínios (Tabela 5). O escore do Investimento Corporal 

(IC) foi classificado entre 0 e 100 pontos, enquanto que os domínios Imagem Corporal e 

Toque Corporal apresentaram um intervalo de 0 a 30 e o domínio Cuidado Corporal de 0 a 40. 

Na análise do Investimento Corporal, observamos que os participantes da pesquisa têm 

um bom relacionamento com o próprio corpo com mediana igual a 79,50, sendo o domínio 

cuidado corporal o que apresentou as melhores pontuações (mediana= 38,50). Apesar do 

escore geral da IC não apresentar diferenças significativas (U=7,50; p=0,33), observamos 
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pelas medianas que os homens apresentaram as melhores pontuações no escore geral 

(mediana do escore IC= 81,50) quando comparado às mulheres (mediana do escore IC= 

76,00), apontando que os homens da amostra possuem sentimentos e atitudes mais positivos 

em relação ao próprio corpo. Houve diferença significativa na pontuação do domínio cuidado 

corporal (U=2,00; p=0,03), apontando que os resultados dos homens e das mulheres nesse 

domínio são muito diferentes. 

 

 

Tabela 5: Resultado da Imagem Corporal de pacientes pós tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço candidatos à reabilitação protética (N=10) 

 Amostra total 

(N=10) 

Mediana 

Masculino 

(N=6) 

Mediana 

Feminino 

(N=4) 

Mediana 

 

U 

 

P 

Escore IC (0-100) 79,50 81,50 76,00 7,50 0,33 

Imagem Corporal (0-30) 21,00 22,50 20,00 9,50 0,58 

Cuidado Corporal (0-40) 38,50 31,00 39,50 2,00 0,03 

Toque Corporal (0-30) 23,00 24,00 21,50 9,00 0,51 

 

 

 

 

6.5. Autoestima de pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

A autoestima (AE) dos pacientes de acordo com a escala foi classificada entre 

baixa, média e alta, sua pontuação podendo compreender-se entre 0 e 40 pontos. No 

presente estudo os participantes da pesquisa apresentaram autoestima classificada entre 

média e alta com mediana de 31,00, indicando que os pacientes apresentaram 

autoimagem e autovalor positivos, como ilustrado na Tabela 6. As melhores pontuações 

foram obtidas pelos homens (mediana do escore AE=32,0) quando comparado às 

mulheres (mediana do escore= 28,0), entretanto, não houve diferença significativa 

(U=7,00; p=0,22). 
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Tabela 6: Resultado da Autoestima de pacientes pós tratamento do câncer de cabeça e 

pescoço candidatos à reabilitação protética. 

 Amostra total 

(N=10) 

Mediana 

Masculino 

(N=6) 

Mediana 

Feminino 

(N=4) 

Mediana 

 
U 

 
P 

Escore da AE 31,00 32,00 28,00 7,00 0,22 

 

 

 

6.6. Ansiedade e Depressão de pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

Observamos as medianas atribuídas aos pacientes com relação à ansiedade e à 

depressão, indicando o valor da amostra total dos pacientes e a comparação entre homens 

e mulheres (Tabela 7). A pontuação pode variar entre 0 e 21, tanto para a ansiedade 

quanto para a depressão; quanto maior a pontuação, maior a possibilidade de sintomas de 

ansiedade e depressão. 

Através da avaliação da Ansiedade e Depressão percebemos na presente amostra 

que nenhum homem apresenta sintomas de ansiedade ou depressão, já que suas 

pontuações encontram-se entre 1-7 para ansiedade e 0-3 para depressão. Através da Escala 

de Ansiedade  e Depressão Hospitalar foi possível perceber que 01 mulher apresentou 

indicação provável para ansiedade e depressão, enquanto 02 mulheres apresentaram 

possível indicação para ansiedade. 

 

Tabela 7: Resultado da ansiedade e depressão de pacientes pós tratamento do câncer de 

cabeça e pescoço candidatos à reabilitação protética (N=10). 

Sexo Ansiedade Depressão 

Masculino (N=6) 5,0 3,0 

Feminino (N=4) 8,0 6,0 

Amostra total 

(N=10) 

5,5 3,0 
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6.7. Qualidade de Vida: efeitos de interação 

A Análise Multivariada de Covariância (Mancova) foi realizada no intuito de avaliar 

os efeitos entre as variáveis sexo, idade, nível de escolaridade, ansiedade, depressão em 

relação aos diferentes domínios da qualidade de vida. 

Observamos através da análise multivariada de covariância, que o sexo do 

participante da pesquisa exerce influência na forma como ele percebe sua própria aparência, 

tendo em vista que encontramos efeito de interação significativo entre o domínio aparência e 

o sexo (F= 12,06; p=0,04). Tais efeitos que foram encontrados pela MANCOVA podem 

estar associados às características dos processos socioculturais próprios das mulheres que se 

encontram mais vinculados à imagem de si e à impressão que sua aparência causa aos outros 

do que nos homens. 

Quanto ao domínio Mastigação da QV observamos pela Tabela 8 que a variável sexo 

também apresenta um efeito significativo sobre esse domínio (F=10,60; p= 0,04). Também 

apresentaram efeito de interação significativo sobre o domínio Mastigação as variáveis 

ansiedade (F=13,72;p=0,03) e depressão (F= 34,03, p=0,01), indicando a presença ou  

ausência de sintomas de depressão e ansiedade irá repercutir diretamente em como o paciente 

percebe sua Mastigação. No que se refere à influência do grau de instrução em relação ao 

domínio Fala, observamos que os valores foram estatisticamente significativos (F=14,05; 

p=0,03).
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Table 8: Resultado da Análise Multivariada de Covariância para a Qualidade de Vida. 

Domínios 

da QV 
Sexo 

 
Idade 

 Nível de 

escolaridade 
Ansiedade Depressão 

 F P F P F P F p F P 

Dor 0,30 0,75 0,39 0,57 0,48 0,53 0,47 0,54 0,00 0,96 

Aparência 12,06 0,04 0,57 0,50 0,01 0,92 0,68 0,47 0,03 0,87 

Atividade 4,84 0,11 4,76 0,11 0,09 0,91 0,00 0,98 1,90 0,26 

Recreação 0,32 0,74 0,65 0,47 0,95 0,40 0,07 0,79 0,34 0,60 

Deglutição 0,11 0,89 0,01 0,91 0,11 0,75 0,28 0,63 0,86 0,42 

Mastigação 10,60 0,04 4,88 0,11 1,36 0,32 13,72 0,03 34,03 0,01 

Fala 1,32 0,38 0,19 0,68 14,05 0,03 1,52 0,30 1,59 0,29 

Ombro 3,66 0,15 0,67 0,47 5,24 0,10 4,61 0,12 9,40 0,05 

Paladar 0,22 0,81 0,45 0,55 0,01 0,91 0,05 0,83 0,02 0,88 

Saliva 0,25 0,79 0,01 0,92 0,81 0,43 0,70 0,46 0,39 0,57 

Humor 1,44 0,36 1,82 0,26 2,18 0,23 1,04 0,38 1,71 0,28 

Ansiedade* 1,79 0,30 0,06 0,82 0,90 0,41 0,32 0,61 1,93 0,25 

Escore 

geral 

0,15 0,86 0,20 0,67 1,15 0,36 0,82 0,79 0,02 0,89 

* Ansiedade referente ao escore da escala de Qualidade de Vida.    
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6.8.Imagem Corporal : efeitos de interação 

Através da MANCOVA também observamos as possíveis interações entre os  

domínios do Investimento Corporal e as demais variáveis (sexo, idade, nível de 

escolaridade, ansiedade e depressão) (Tabela 9). 

A Análise Multivariada de Covariância detectou efeitos de interação 

significativos entre o Escore geral referente ao Investimento Corporal dos pacientes e o 

sexo (F= 21,3; p=0,00), significando que os homens possuem um nível de investimento 

corporal diferenciado das mulheres. Tal dado somado à informação de que as maiores 

pontuações no investimento corporal foram obtidas pelos homens (mediana do escore 

geral=81,5) quando comparados às mulheres (mediana escore geral= 76,0), nos fazem 

perceber que, em nossa amostra, os homens têm uma melhor relação com o próprio 

corpo após o tratamento do câncer. 

Dentre os domínios da IC, apenas o domínio Cuidado Corporal estabeleceu 

efeito de interação significativo com o sexo (F=6,71; p=0,04). As mulheres obtiveram as 

maiores pontuações no domínio Cuidado corporal, sugerindo que as mesmas após o 

tratamento do câncer têm um maior cuidado com o próprio corpo quando comparadas 

aos homens. 

Table 9: Resultado da Análise Multivariada de Covariância para a imagem corporal 
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6.9.Autoestima: efeitos de interação 
 

Através da análise multivariada de covariância (MANCOVA), nota-se (Tabela 

10) que não existe um efeito significativo na autoestima em relação às variáveis sexo 

(F=2,54; p=0,19), idade (F=0,40; p=0,56), nível de escolaridade (F=1,62; p=0,27), 

ansiedade (F=0,41; p=0,55) e depressão (F=2,70; p=0,17). 

. 

 

Table 10: Resultado da Análise Multivariada de Covariância para a autoestima 

Domínios 

da QV 

Sexo  Idade  Nível de 

escolaridade 

Ansiedade Depressão 

 F  P F  P F p F p F P 

Autoestima 2,54 0,19 0,40 0,56 1,62 0,27 0,41 0,55 2,70 0,17 

 

 

 

6.10. Correlações envolvendo a Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima 

 
Considerando que a distribuição dos dados foi não-paramétrica, realizou-se o 

teste de correlação de Spearman para verificar as correlações existentes entre as 

variáveis  dependentes. Encontramos correlação positiva estatisticamente significante 

entre a Qualidade de Vida e a Imagem Corporal (rho= 0,78; p=0,00) o que nos leva a 

compreender que quanto melhor a qualidade de vida, melhor a relação com a imagem 

do corpo. Não  foram  encontradas outras correlações (Tabela 11). 

 
Table 11: Correlação entre Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima. 

Imagem Corporal Autoestima Qualidade de vida 

 R P R P R P 

Qualidade de Vida 0,78 0,00 0,31 0,37  ---- 

Imagem Corporal ---- 
 

-0,07 0,84 0,78 0,00 
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7. Discussão 

O presente estudo teve como proposta avaliar a Qualidade de Vida, Imagem 

Corporal e Autoestima de pacientes com câncer de cabeça e pescoço candidatos à 

reabilitação protética. Foram realizadas entrevistas e aplicados protocolos no intuito de 

observar como tais constructos citados afetam esses sujeitos. Desse modo, a análise de 

dados foi composta pela observação das diferenças significativas entre os homens e as 

mulheres da amostra, bem como dos efeitos significativos que as variáveis apresentam. 

A caracterização dos participantes deste estudo quanto ao sexo e idade se 

assemelhou aos estudos epidemiológicos que têm apontado que o câncer de cabeça e 

pescoço ocorre em sua maioria em homens entre a quinta e oitava década de vida, embora a 

incidência em mulheres venha crescendo a cada dia (Warnakulasuriya, 2004). Desse modo 

também está de acordo com as características descritas tanto internacionalmente, pela 

Sociedade Americana  de Câncer (2008), como nacionalmente, pelo Instituto Nacional do 

Câncer (Brasil, 2014). 

No presente estudo as condições socioeconômicas foram caracterizadas pela baixa 

escolaridade, renda mensal familiar entre 01 e 02 salários mínimos e aposentados. Em 

nossos dados esse fato pode estar relacionado com as características da origem da 

população em atendimento nos serviços de alta complexidade da rede pública de saúde que 

são majoritariamente oriundos da rede básica de saúde (Testane, 2013). 

Essas condições encontram-se bastante expressas na literatura (Sawada, Dias & 

Zago, 2006; Alvarenga et al., 2008; Daher, Pereira & Oliveira, 2008; Carvalho & Koifman, 

2010). Alguns estudiosos (Boing & Antunes, 2011; Conway et al., 2008) observaram em 

revisões sistemáticas e meta-análises a relação do câncer de cabeça e pescoço com as 

desigualdades sociais em diversos países e evidenciaram uma associação significativa entre 
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o risco de câncer oral com a condição socioeconômica baixa. Quanto ao tratamento do 

câncer observamos que os participantes da presente pesquisa realizaram a cirurgia, sendo 

esse, de acordo com   Farias et al. (2006) o tratamento padrão no Brasil para o câncer de 

cabeça e pescoço, seguido ou não da radioterapia, havendo ainda dificuldades de se 

estabelecer outras opções terapêuticas como os avanços em próteses imediatas que só agora 

começam a ganhar espaço no país (Farias et al., 2006). 

Foi possível perceber que alguns participantes da pesquisa estavam expostos aos 

fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço antes do diagnóstico do câncer, o que 

reforça o papel desses agentes na etiologia dessa doença já apontado pela literatura 

(Muwonge, 2008; Vissink, 2003). Para os casos dos participantes que não estavam 

expostos, autores como Batista et al. (2008), acreditam que, além do principal fator 

etiológico ser o consumo de álcool e tabaco, outros agentes como deficiências 

imunológicas, fatores genéticos e dietéticos estariam envolvidos no processo dessa 

neoplasia em sujeitos jovens, o que explicaria o surgimento dessa doença nos indivíduos 

que não fazem uso dessas substâncias. Esses dados reforçam ainda o papel da prevenção 

primária especialmente relativa à redução  do tabagismo, pois estimativas apontam que 

seria possível diminuir a incidência do câncer da região de boca em mais de 80% dos casos 

(Warnakulasuriya, 2008). 

No que concerne às diferenças de resultados entre o gênero masculino e feminino, 

de acordo com Bergerot, Tróccoli e Araújo (2014) os homens tendem a adotar estratégias 

de enfrentamento focado no problema, enquanto as mulheres enfatizam as estratégias 

centradas na emoção. No Brasil, os estudos também revelam que as mulheres mais 

frequentemente procuram os serviços de saúde para implementar medidas preventivas. Esta 

evidência pode explicar o maior número de homens hospitalizados por condições severas, 

bem como o fato de que eles não vivem tanto quanto as mulheres. 
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Em pesquisa realizada por Bergerot, Tróccoli e Araújo (2014) com 328 pacientes 

com câncer foi possível observar diversos aspectos do adoecimento comparando-se os 

gêneros masculino e feminino através do termômetro Distress, proposto pela National 

Comprehensive Cancer Network (2007) composto por uma lista de problemas para 

identificar potenciais causas de angústia, que se subdivide em prática, família, domínios 

emocionais, espirituais e físicas. Os resultados do estudo sugeriram que o maior número de 

itens selecionados por mulheres a partir da lista de problemas refletiu uma maior facilidade 

das mulheres de expressar e comunicar problemas físicos, emocionais e sociais. As 

mulheres tendem a não minimizar os seus problemas físicos ou emocionais e parecem 

assumir um comportamento pró-ativo. O grupo masculino apontou "A perturbação do sono 

'(por exemplo, insónia) sugerindo uma estratégia de enfrentamento caracterizada pela 

introspecção e uma tentativa de mobilizar recursos internos para resolver problemas por 

conta própria. O foco do grupo feminino foi na "aparência", confirmando o exposto em 

outros estudos sobre mudanças corporais causadas por intervenções terapêuticas em 

oncologia (Bergerot, Tróccoli e Araújo, 2014).  

 

7.1. Qualidade de Vida 

 
No presente estudo observamos que os homens obtiveram um índice de Qualidade 

de Vida mais alto quando comparado às mulheres. Outros estudos como os de Graeff et al. 

(2000), Lee, Gibson & Hilari (2010), Liu (2008) e Terrell et al.(2004) também apontaram 

pontuações mais altas na escala UW-Qol para pessoas do sexo masculino, destacando que 

nesses estudos pacientes homens com câncer de cabeça e pescoço têm uma melhor 

qualidade de vida. 

No que concerne à faixa etária, as melhores pontuações da QV encontraram-se na 

faixa etária de 51 a 60 anos, sendo as piores pontuações observadas nos pacientes com mais 
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idade. Tal informação também aparece nos participantes do estudo de Iriya (2015). De 

acordo com a autora, pessoas com mais idade tendem a perceber as sequelas funcionais 

causadas pelo câncer e seu tratamento como mais impactantes sobre a sua saúde e rotina 

quando comparados aos pacientes mais jovens. Desse modo, percebemos que as 

características como sexo, faixa etária e nível de escolaridade desses pacientes merecem 

atenção especial por parte da equipe multidisciplinar para compreender a alteração dos 

componentes biopsicossociais sobre sua reabilitação (Sonobe et al., 2001; Zandonai et al., 

2010). 

Quanto aos domínios da QV, os que obtiveram as melhores pontuações foram 

Ombro e Ansiedade, resultado que também é encontrado em estudos como o de Iriya 

(2015) e Matias et al. (2007). A alta pontuação no domínio Ombro encontra justificativa na 

localização do tumor, pois, de acordo com Vartanian et al. (2004) baixas pontuações nesse 

domínio costumam acontecer com pacientes com tumor na faringe devido à limitação 

provocada pelas fibroses pós-operatórias, secundárias a amplas ressecções cirúrgicas e 

esvaziamento cervical. Nossos participantes, contudo, exibiram danos predominantes na 

região da boca, não apresentando ligação direta com a região do ombro e assim justificando 

as escassas queixas que corresponderam às altas pontuações. 

As piores pontuações da amostra ficaram com os domínios Mastigação e Fala. A 

fala também está presente como o domínio mais afetado em diversos estudos como o de 

Gomes (2010), Paula e Gama (2009) e Moreno e Lopes (2002). Esse domínio é considerado 

pela literatura como uma das principais dificuldades dos pacientes com CCP, tanto para 

adaptação psicossocial, quanto para reabilitação, que pode ser demorada, explicando a 

necessidade de um intervalo de tempo maior para recuperação da qualidade de vida dos 

pacientes. As piores pontuações no domínio fala é ainda destaque quanto ao sexo feminino, 
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uma vez que a comunicação é um fator essencial de qualquer relacionamento, sendo mais 

perceptível para as mulheres acometidas por essas sequelas por estarem  costumeiramente 

mais atentas aos aspectos das relações interpessoais (Matias, 2005; Biazevic et al., 2010). 

Também o estudo de Gomes (2010) constatou que a fala afeta mais as mulheres que os 

homens, sendo comprovada estatisticamente esta diferença. 

O domínio Mastigação apresentou efeito de interação significativo para as variáveis 

sexo, ansiedade e depressão, corroborando com os estudos Bjordal et al. (2001), Rogers 

(2002) e Andrade (2008) nos quais esse domínio também é intensamente citado como 

responsável pelas piores pontuações. Tais autores afirmam que a mastigação foi o fator 

mais significante para a redução dos escores na qualidade de vida. No estudo de Iriya 

(2015) a menor média para os pacientes com câncer de boca também foi para mastigação 

(50,00). A autora justifica que esse fato deve-se à localização da lesão que dificulta ou 

mesmo anula a possibilidade de exercer-se uma função de extrema necessidade cotidiana. 

Essa informação corrobora com o presente estudo, tendo em vista que todos os participantes 

da pesquisa também apresentaram sequelas na região intra-oral. 

Para Dropkin (2001) a mastigação é um domínio de tal relevância porque se associa 

à alimentação, sendo uma atividade social que permite a interação e a confirmação da 

identidade de cada um. Não ser capaz de comer e de se juntar aos demais durante as 

refeições significa uma perda de união e resulta em sentimentos de isolamento social. Uma 

vez que toda a pessoa humana tem uma necessidade de conexão, de ligação e de interação 

com o outro, esse isolamento é, para a maioria das pessoas, muito desconfortável. 

De acordo com Matias (2005), muitos estudos têm apontado que os domínios 

mastigação e saliva são os que apresentam a prevalência das queixas. Tal questão sublinha a 

importância do monitoramento odontológico em todas as fases do tratamento dos pacientes, 

prevenindo que estruturas bucais possam ser preservadas durante os tratamentos cirúrgicos 
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e prevenção de funções no tratamento radioterápico, também devendo cumprir importante 

papel para a reabilitação, por exemplo, recuperando funções através do uso de saliva 

artificial ou tratamento protético. 

A variável sexo também apresentou efeito significativo no domínio Aparência, 

apontando que as mulheres possuem uma percepção mais negativa em relação ao seu físico 

após o tratamento do câncer. Nos estudos de Conde (2013) verificou-se que a maioria 

significativa das mulheres vivia só e tinha mudado de emprego após a cirurgia, sendo que 

os homens apresentavam um status global de saúde e uma QV significativamente superior 

em relação às mulheres, assim como nas dimensões da função física, emocional, cognitiva e 

social. Outros autores concluem que após uma laringectomia total, por exemplo, as 

mulheres são mais afetadas negativamente na sua QV quando comparadas aos homens, por 

serem mais vulneráveis nos domínios da função emocional e social (Lee, Gibson & Hilari, 

2010). Outro estudo realizado em doentes submetidos à cirurgia reconstrutiva verificou 

também que as mulheres, em comparação com os homens, referiram menos satisfação com 

a sua aparência no período pré-operatório (Liu, 2008). 

Para Gennari (2004), a presença de uma cirurgia na face ou uma traqueostomia, 

ainda que disfarçada, altera a aparência do laringectomizado, principalmente se este for 

uma mulher, conforme também observado nos resultados obtidos neste estudo. Deste modo, 

autores preconizam que a alteração da aparência traz uma profunda dificuldade na 

adaptação da nova imagem corporal adquirida, principalmente nas mulheres, o que pode 

justificar também alterações de humor (Hannickel et al., 2002). 

Observando-se os domínios acima citados considerados os mais prejudicados para 

os pacientes desse estudo, é perceptível que o foco é a preocupação com alterações das 

funções vitais relacionadas à alimentação, comunicação e inserção social, inclusive com 

relação à estética que podem repercutir no desempenho do papel social, expressão 



65 

 

emocional e na comunicação. Tais informações nos apontam a possibilidade de que o 

centro das preocupações dos participantes da pesquisa encontram-se nos aspectos 

funcionais e na busca por reabilitação quando comparamos aos aspectos da aparência ou 

mesmo socioemocionais. No entanto, de acordo com Barbosa et al. (2004), cada paciente 

tem um modo particular de enfrentar a doença e o tratamento vai variar de acordo com a 

personalidade, seus princípios, seu contexto familiar e social, entre outros. Essa afirmativa 

do autor pode ser percebida em nosso estudo através das respostas dos pacientes às 

perguntas gerais do UW-QoL, tendo em vista que apesar das consequências do câncer 80% 

(N=8) dos pacientes responderam que possuem uma boa qualidade de vida. (Barbosa et al., 

2004). 

Desta forma, Vartinian (2006) afirma que, na verdade, os indivíduos afetados 

querem saber se após o tratamento eles poderão comer novamente e sentir o gosto dos 

alimentos, bem como manter suas atividades profissionais, atividades de lazer e o convívio 

social que tinham antes do tratamento. Tal observação faz com que os estudos que 

proporcionam um melhor entendimento do que seria o mais importante para os pacientes, 

assim como uma melhor avaliação dos resultados do ponto de vista funcional e 

psicossocial, como os estudos de qualidade de vida, tornam-se essenciais. 

 

7.2. Imagem Corporal 

 
Na avaliação da Imagem Corporal da presente pesquisa observamos que o escore 

geral da escala de Investimento Corporal foi inferior no sexo feminino se comparado ao 

masculino o que pode estar relacionado ao fato de apesar da mulher ter conquistado grande 

espaço na sociedade, sua representação ainda encontra-se mais vinculada à imagem do 

corpo do que o homem, e o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, altera esta imagem, 

dificultando a aceitação da doença (Oliveira et al., 2010).  
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Já no domínio cuidado corporal encontramos efeito significativo da variável sexo 

sobre o mesmo, apontando que as mulheres cuidam-se mais que o homem. Esse fato é 

justificado, segundo Freitas (2012) por um aspecto cultural no qual os homens acabam 

padecendo mais de doenças devido à construção da masculinidade e da identidade nas quais 

eles se percebem como fortes e provedores não estabelecendo sobre si uma relação de 

cuidado. 

Apesar de muitos autores como Vickery, Latchford, Hewison, Bellew e Feber 

(2003), Katz, Irish, Devins, Rodin e Gullane (2003), Newell (1999) e Moss (2005), 

afirmarem que pessoas que sofreram algum tipo de desfiguramento na face em razão do 

câncer sofrerão alterações da imagem corporal que impacta negativamente a autoestima, 

não encontramos dados que favoreçam essa afirmativa. Divergindo do relatado por diversos 

autores, a mutilação na região da face ou o pescoço, não aparece no presente estudo como 

um impacto significativo sobre as interações sociais dos pacientes. Em nosso estudo esse 

dado pode estar vinculado ao fato dos participantes da pesquisa terem feito o tratamento do 

câncer há seis meses ou mais, pois de acordo com Conde (2013) as pontuações do doente 

são mais baixas no momento que antecede o tratamento. O autor afirma que, na maior parte 

das vezes, com o passar do tempo o paciente consegue manter os seus contatos sociais e de 

se adaptar às diferenças. Desta forma, as pessoas aprendem a lidar com a situação que lhes 

é apresentada como irreversível e, com o tempo, adquirem habilidades e conhecimentos que 

lhes permite lidar com a nova imagem e com as sequelas do tratamento (Vilaseca, Chen & 

Beckscheider, 2006). Devido ao tamanho de nossa amostra não foi possível observar mais 

dados significativos.  

7.3. Autoestima 

 
A avaliação da autoestima nesse estudo demonstrou que os pacientes possuem boa 
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relação consigo mesmos e têm pensamentos positivos sobre si. Tal aspecto pode estar 

relacionado às idades dos participantes da amostra, bem como ao tempo entre o tratamento 

do câncer e a avaliação, visto que para Carvalho et al. (2007), os pacientes que costumam 

apresentar autoestima baixa, geralmente são os pacientes mais novos. Para o autor, os 

pacientes mais velhos espiritualizam a situação da doença e dão menos importância aos  

fatores estéticos.  

No estudo de Lima (2014), os resultados obtidos através da avaliação das respostas 

sobre autoestima dos pacientes, antes e após a reabilitação protética, não mostrou 

significância estatística, contudo, todos os valores dos escores melhoraram, assim, os 

resultados são clinicamente relevantes. O autor justifica não ter havido significância devido 

ao fato dos pacientes já terem elevadas pontuações na escala de autoestima, havendo 

melhoras, mas não significativas. 

Nos resultados dos estudos de Leite (2014) foi possível constatar que a maior parte 

dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço já possuíam autoestima alta antes de 

qualquer procedimento, mantendo-se sem alterações durante e após o tratamento cirúrgico. 

É possível que também em nossa amostra os pacientes já apresentassem autoestima alta 

antes do câncer, mantendo-se sem alterações mesmo com as sequelas da doença. 

Os levantamentos do estudo de Leite (2014) também vão ao encontro de 

investigação realizada por Gomes e Silva (2013) que, em estudo observacional transversal, 

com 48 mulheres, objetivando caracterizar as mulheres submetidas à cirurgia oncológica 

mamária e analisar a autoestima dessas, dentre os instrumentos utilizados, a Escala de 

Rosenberg, encontraram em maior parte (54,1%) mulheres apresentando autoestima alta. 

Para os  mesmos autores, a pessoa com uma autoestima alta se sente confiante e valorizada, 

tendo em relação a si próprio, afeto positivo, acreditando em sua competência, sua 

capacidade para lidar com os desafios, inclusive os desafios próprios do câncer, que lhes 
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são  impostos,  adaptando-se, assim, às diferentes situações. Em nosso estudo, contudo, não 

há como produzir maiores conclusões tendo em vista o tamanho de nossa amostra. 

7.4. Ansiedade e depressão. 

De todos os sintomas, a ansiedade e a depressão são os mais prevalentes sintomas 

psicológicos dos pacientes com câncer, e a taxa de prevalência varia de 13 a 54%. De 

acordo com Takahashi et al. (2008) e Burguess et al. (2005), a variação depende das 

diferentes  formas de mensuração e da heterogeneidade das amostras. 

Em nosso estudo, nenhum homem apresentou indicativo de sintomas depressivos e 

de ansiedade, entretanto, 02 mulheres apresentaram tais sintomas. Bottino et al. (2009) 

demonstraram que a depressão têm prevalência de 22 a 29% em pacientes com câncer, 

dependendo da localização do tumor, estadiamento clínico, dor, desempenho funcional 

físico  e existência de suporte social. Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, através do 

estudo de Archer (2008) estimou-se prevalência de depressão entre 6 e 15%, em contraste 

com taxas de até 40% encontradas em estudos na década de 80. 

Os resultados do estudo de Paula et al. (2012) apontam que os sintomas de 

ansiedade e depressão costumam aparecer mais na fase do tratamento radioterápico, uma 

vez que esses sintomas tendem a aumentar, podendo levar a consequências como falta de 

aderência ao tratamento, menor sobrevida e diminuição da qualidade de vida dos pacientes 

com câncer de cabeça e pescoço. Tais sintomas, de acordo com a autora, também tendem a 

diminuir com o passar do tempo. Embora com uma amostra pequena, em nosso estudo 

também foi possível perceber a presença de 03 pacientes com possíveis sintomas de 

ansiedade.  

8. Considerações finais 

 
Estudos sobre a qualidade de vida de pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço 
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candidatos à reabilitação protética podem contribuir para a tomada de decisões, quanto à 

instituição desta terapêutica, prever seus riscos, benefícios, e seu impacto sobre a vida das 

pessoas, bem como pode demonstrar a importância de se estabelecer o seguimento e o 

monitoramento das particularidades de cada paciente. Para tal, os instrumentos utilizados 

nesse estudo possibilitaram identificar relevantes contrastes e similaridades com a 

literatura, e seu uso regular em ambiente hospitalar pode contribuir para antecipar 

intervenções voltadas à redução de impacto das aplicações terapêuticas, contribuindo para a 

gestão dos tratamentos. 

Por meio desse estudo foi possível avaliar como estão os pacientes candidatos à 

reabilitação protética, observar quais domínios da qualidade de vida e imagem corporal são 

mais afetados pelo câncer e seu tratamento. Foi possível levantar um questionamento sobre 

a capacidade do paciente em adaptar-se às sequelas estéticas e funcionais com o passar do 

tempo. Também através desse estudo foi possível observar a resultados da Escala de 

Investimento Corporal pela primeira vez em pacientes oncológicos. 

Torna-se relevante e válida esta pesquisa com ênfase no período de no mínimo 6  

meses após a cirurgia do câncer de cabeça e pescoço, por envolver um momento no qual o 

paciente já enfrentou e buscou adaptar-se às sequelas que a doença lhe trouxe. Nesse 

período  o paciente possivelmente já enfrentou fases de ansiedade, medo, angústia, tristeza 

incertezas, entre outras próprias do pré-operatório e encontra-se no momento da busca por 

uma nova forma de adaptação para o retorno à vida social, profissional ou de lazer. 

 

 

8.1. Limitações do estudo 

 
Ao longo da recolha de dados e durante a sua análise, foram encontradas algumas 

dificuldades e limitações.  O estudo da QV, sendo este um conceito extremamente 
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heterogêneo, requer cuidado e atenção na escolha das variáveis que pretendem ser 

analisadas. Desta forma, é perceptível que o tamanho da amostra foi insatisfatório. As 

dificuldades enfrentadas e já mencionadas no item procedimentos, para ter acesso aos 

pacientes, impossibilitou uma amostra maior, bem como a mudança do planejamento 

original que aspirava por realizar comparação entre os grupos pré e pós reabilitação 

protética. 

Quanto às escalas utilizadas foi possível perceber que são confiáveis para avaliar o 

que propôs o estudo tendo em vista que apesar do baixo nível de escolaridade dos pacientes 

eles conseguiram responder as mesmas, sendo-nos solicitada a leitura das interrogativas. 

Isso também foi percebido na medida em que os próprios pacientes explicitavam aspectos 

cotidianos mencionados pelos protocolos. 

 

8.2. Conclusões  
 

Considerando as limitações do trabalho e os resultados encontrados, mesmo com o 

número amostral reduzido, podemos concluir que:  

Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço do sexo masculino apresentaram melhor 

Qualidade de Vida quando comparado às mulheres.  

A Fala é o domínio da Qualidade de Vida que mais afetou as mulheres e a Mastigação foi 

o domínio que mais afetou os homens.  

Os aspectos funcionais são mais significativos para a obtenção de uma melhor QV.  

As pacientes mulheres apresentaram maior cuidado com o próprio corpo quando 

comparado aos homens.  
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Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentam, de forma geral, alta 

autoestima.  

68  

Quanto melhor a qualidade de vida dos pacientes, melhor a Imagem Corporal do mesmo.  
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Anexo 1 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Qualidade de Vida, Imagem 

Corporal e Autoestima de pacientes com sequelas maxilofaciais candidatos à 

reabilitação protética, que tem como pesquisador responsável a mestranda Ianny Felinto 

Medeiros de Azevêdo e a professora Katie Moraes de Almondes como orientadora, ambas do 

Departamento de Psicologia e da Pós-Graduação em Psicologia da UFRN.  

Esta pesquisa pretende avaliar a Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima 

de pacientes que tiveram Câncer de Cabeça e Pescoço e que irão submeter-se a tratamento de 

reabilitação por meio do uso de prótese.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que diante do alto índice de pessoas 

acometidas pelo câncer de cabeça e pescoço e que ficam com sequelas, sejam elas estéticas ou 

funcionais, novas tecnologias têm sido empregadas para a reabilitação. O uso de próteses é 

uma das formas de reabilitação desses pacientes que, por tratar-se de uma tecnologia a ser 

usada recentemente na área, precisa ser estudada a fim de avaliar quais os impactos que a 

mesma pode causar em aspectos como Autoestima, Imagem Corporal e Qualidade de Vida 

dos pacientes.  
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Para isso, caso você decida participar, será necessário que você preencha cinco (5) 

questionários que serão utilizados para nosso estudo. O primeiro é o Questionário 

Sóciodemográfico que nos dará informações gerais a seu respeito. Os demais instrumentos a 

serem utilizados são: a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HAD), uma escala que 

nos ajudará a observar se existem sintomas de ansiedade e depressão; a Escala de 

Investimento Corporal (BIS) que nos ajudará a observar aspectos relacionados à sua imagem 

corporal; a Escala de autoestima de Rosenberg (EAR) que nos trará informações a respeito de 

questões relacionadas à autoestima e o Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de 

Washington (UW-QOL) responsável por nos informar como anda sua qualidade de vida 

relacionada à saúde.  

As aplicações serão feitas nos dias de seu comparecimento à equipe de psicologia a 

fim de evitar maiores gastos e possíveis incômodos. Após a cirurgia de implantação da 

prótese, também nos seus retornos à equipe de psicologia, você será novamente reavaliado 

pelos mesmos instrumentos que do início da pesquisa, com exceção do questionário 

Sóciodemográfico.  

A previsão de riscos em participar dessa pesquisa é mínima, no entanto, caso haja 

algum problema decorrente das avaliações e intervenções que você irá participar, o mesmo 

será sanado com encaminhamento para o Serviço de Psicologia Aplicada da UFRN, onde os 

devidos acompanhamentos serão realizados. Também podendo ser atendido pela equipe de 

psicologia da Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer (4009-5515).  

Caso aconteça algum desconforto e você se senta cansado durante a aplicação dos 

questionários, (que estão previstos para durar dois encontros de 30 min). Caso isso aconteça, 

esse desconforto será imediatamente minimizado, parando as aplicações nesse momento.  

Ao contribuir com essa pesquisa você estará possibilitando que os resultados da 

mesma ajudem na compreensão e tratamento de futuros pacientes através do desenvolvimento 



85 

 

científico da área, bem como estará trazendo novas informações à equipe de psicologia sobre 

você que irão auxiliar em um atendimento mais eficaz. Assim você terá como benefício a 

participação no acréscimo de conhecimento gerado pela pesquisa.  

No caso de algum problema que você possa vir a ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito à assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora responsável: Ianny 

Felinto Medeiros. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para Ianny Felinto Medeiros de Azevêdo, no telefone: (84) 8817-4343.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados de forma geral apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados 

serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer dúvida sobre a 

ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Ianny Felinto Medeiros de Azevêdo (tel.88174343/96359577).  

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa: Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima de pacientes com sequelas 

maxilofaciais candidatos à reabilitação protética, e autorizo a divulgação das informações 
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por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar.  

Natal, ____/____/____.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo 2 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
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Anexo 3 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Projeto de Mestrado: Qualidade de Vida, Imagem Corporal e Autoestima de pacientes 

com sequelas maxilofaciais candidatos à reabilitação protética. 

Nome: 

Idade: 

Data do preenchimento: 

ESCALA DE MEDIDA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO HOSPITALAR- HAD 

  

Este questionário ajudará seu médico a saber como vocês está se sentindo. Leia todas as 

frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se 

sentido na ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. 

Neste questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se 

pensa muito. Marque apenas uma resposta para cada pergunta. 
 

1) Eu me sinto tenso ou contrariado:  

( ) A maior parte do tempo  

( ) Boa parte do tempo  

( ) De vez em quando  

( ) Nunca  

2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:  

( ) Sim, do mesmo jeito que antes  
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( ) Não tanto quanto antes  

( ) Só um pouco  

( ) Já não sinto mais prazer em nada  

 

3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer:  

( ) Sim, e de um jeito muito forte  

( ) Sim, mas não tão forte  

( ) Um pouco, mas isso não me preocupa  

( ) Não sinto nada disso  

 

4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:  

( ) Do mesmo jeito que antes  

( ) Atualmente um pouco menos  

( ) Atualmente bem menos  

( ) Não consigo mais  

5) Estou com a cabeça cheia de preocupações:  

( ) A maior parte do tempo  

( ) Boa parte do tempo  

( ) De vez em quando  

( ) Raramente  

6) Eu me sinto alegre:  

( ) Nunca  

( ) Poucas vezes  

( ) Muitas vezes  
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( ) A maior parte do tempo  

7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado:  

( ) Sim, quase sempre  

( ) Muitas vezes  

( ) Poucas vezes  

( ) Nunca  

8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas:  

( ) Quase sempre  

( ) Muitas vezes  

( ) De vez em quando  

( ) Nunca  

9) Eu tenho uma sensação ruim, de medo, como frio na barriga ou um aperto no estômago:  

( ) Nunca  

( ) De vez em quando  

( ) Muitas vezes  

( ) Quase sempre  

10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:  

( ) Completamente  

( ) Não estou mais me cuidando como deveria  

( ) Talvez não tanto quanto antes  

( ) Me cuido do mesmo jeito que antes  

11) Eu me sinto inquieto, como se não pudesse ficar parado em lugar nenhum:  

( ) Sim, demais  

( ) Bastante  
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( ) Um pouco  

( ) Não me sinto assim  

12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir:  

( ) Do mesmo jeito que antes  

( ) Um pouco menos do que antes  

( ) Bem menos do que antes  

( ) Não sinto isso  

13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico:  

( ) A quase todo momento  

( ) Várias vezes  

( ) De vez em quando  

( ) Não sinto isso  

14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio ou quando 

leio alguma coisa:  

( ) Quase sempre  

( ) Várias vezes  

( ) Poucas vezes  

( ) Quase nunca  


