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40-SPG - Qualidade de vida de pacientes submetidos à radioterapia para 

tratamento de lesões malignas de cabeça e pescoço

Jefferson Vinicius de Souza AMOROS, Moriel Evangelista MELO, Marcelle Marie Buso 

RAMOS, Fátima Regina Nunes de SOUSA, Elerson GAETTI-JARDIM JÚNIOR

Qualidade de vida é um conceito que vem sendo definido na tentativa de categorizar aspectos 
da experiência do ser humano, e mostra que a avaliação de domínios individuais é importante 
para entender o funcionamento e sintomas característicos das doenças. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar a qualidade de vida de pacientes com CEC na região de cabeça e pescoço 
através do questionário de qualidade de vida da Universidade de Washington (UW-QOL-versão em 
Português). Foram entrevistados 24 pacientes que estavam em tratamento oncológico submetidos à 
radioterapia exclusiva ou associada à cirurgia e quimioterapia entre os meses de agosto à dezembro 
de 2007. Dados demográficos, clínicos e terapêuticos do paciente e da neoplasia maligna foram 
registrados. A localização e o estágio do tumor primário apresentaram correlação com os domínios 
de qualidade de vida como aparência, fala, dor, deglutição, ansiedade para a localização e atividade 
referente ao estágio do tumor. A fase de tratamento e os pacientes que tiveram a radioterapia 
exclusiva como modalidade terapêutica, apresentaram correlação com os domínios paladar e 
saliva. Paladar, saliva e deglutição foram as queixas mais freqüentes na semana que antecedeu a 
entrevista. Concluiu-se que o domínio paladar foi o mais afetado na presente amostra, recebendo 
as menores pontuações médias em relação às características dos pacientes avaliados e que, apesar 
dos pacientes apresentarem deficiências em domínios específicos, na avaliação global, a maioria 
relatou uma qualidade de vida média. FAPESP 07/54851-0.


