
Introdução 

A fisioterapia oncológica tem como objetivo auxiliar na reabilitação e

consequentemente melhora da qualidade de vida dos indicidus com cancer de cabeça

e pescoço. Porém no presente estudo não foi observado relação entre fisiotrapia e

qualidade de vida dos mesmos. Sendo necessário mais peswuisas em torno deste

tema de suma importância.

Conclusão

O estudo foi realizado no AC Camargo Cancer Center (ACCCC), após submissão e

aceitação pelo comitê de ética da instituição (nº 71378017.4.0000.5432). De caráter

transversal, foram analisadas informações contidas nos prontuários dos participantes

incluindo variáveis clínicas, sociodemográficas e terapêuticas. Numa segunda etapa,

os indivíduos que se enquadraram nos critérios de inclusão (idade superior a 18 anos,

portadores de neoplasias epiteliais de vias aerodigestivas superiores, submetidos a

tratamento cirúrgico incluindo esvaziamento cervical uni ou bilateral por qualquer

técnica na instituição entre os anos de 2006 a 2016, sem metástases à distância e sem

sinal de recorrência loco-regional) e exclusão (indivíduos portadores de tumores

primários múltiplos, portadores de afecções de coluna cervical e aqueles que

recusarem a participar voluntariamente do estudo) delimitados foram recrutados

durante consultas de rotina no Ambulatório Médico de Cabeça e Pescoço e expostos

ao termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), aqueles que aceitaram

participar voluntariamente do estudo após assinatura no TCLE, responderam ao

Questionário de Qualidade de Vida da Universidade de Washington (UW-QOL). As

cirurgias foram estratificadas segundo a classificação do MD Anderson Cancer Center

(MDACC), sendo as cirurgias de mandibulectomia, faringolaringectomia e glossectomia

maior com necessidade de retalho pediculado ou reconstrução microvascular de

transferência de tecido livre caracterizadas como alta complexidade, os procedimentos

como laringoscopia, esvaziamento cervical, glossectomia, parotidectomia e

tireoidectomia com ou sem esvaziamento cervical de baixa complexidade. As cirurgias

de resgate pós quimioterapia e radioterapia, não classificadas conforme MDACC,

também foram consideradas. A análise descritiva teve o intuito de entender o

comportamento individual das variáveis observadas no estudo a partir de análise

simples com média, desvio padrão e variáveis categóricas. Estatisticamente, para

verificar a existência de associação foram utilizados os testes Teste T para amostras

independentes e o teste U de Mann-Whitney a partir do software SPSS versão 24. O

nível de significância adotado foi o de p≤0.05.
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Em relação ao tratamento quimioterápico, 43,7% realizaram e 55,3% não realizaram

sendo que 1 participante não foi encontrada informação em prontuário. Os participantes

que realizaram radioterapia e quimioterapia concomitantemente foram 54 (42,9%). De 126

participantes, 57 (45,2%) foram encaminhados e compareceram a fisioterapia, 18 (14,3%)

foram encaminhados, mas não compareceram a fisioterapia no ACCCC (incluso os 2 que

fizeram fisioterapia em outro serviço) e os não encaminhados foram 49 (38,8%), 2 (1,5%)

dos participantes compareceram à fisioterapia, porém não há encaminhamento em

sistema (não foram encaminhados via prontuário eletrônico ou compareceram a

fisioterapia por conta própria).

A qualidade de vida global dos pacientes foi analisada a partir do UW-QOL. Entre a data

da cirurgia e data da aplicação do questionário foram em média de 42,6 meses. A média

de escore composto encontrada foi de 63,16 sendo o máximo 100 e o mínimo 22,16. Ao

relacionarmos a qualidade de vida a partir do escore composto do questionário UW-QOL

com os participantes que realizaram e aqueles que não realizaram fisioterapia, pudemos

observar que não houve diferença entre os grupos (p=0,363) (Figura 1). Ao analisarmos os

doze domínios do questionário UW-QOL, o item que se refere à mastigação apresentou o

pior escore, com média de 51,9 pontos, seguido logo após pelo domínio da deglutição,

cuja média foi de 66,9 pontos e pelo domínio da fala, com média de 72,3 pontos. Os

domínios com melhores escores foram o item correspondente à recreação com média de

87,5 pontos e ao humor com média de 86,7 pontos. O domínio relacionado ao ombro e a

dor obtiveram médias 81,7 e 86,5, respectivamente, mais próximo às melhores médias

analisadas (Figura 2).
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Verificar a interferência da fisioterapia oncológica na qualidade de vida de pacientes

com câncer de cabeça e pescoço submetidos a esvaziamento cervical.

Objetivo 

O câncer de cabeça e pescoço ocupa o sexto lugar dentre os canceres na

população brasileira, sua incidência é diretamente proporcional ao avançar da idade

tendo como principais fatores de risco o tabagismo e etilismo¹,². O tratamento é

complexo e gera diversas limitações funcionais e estéticas importantes, como: perda

permanente da voz, problemas de deglutição e respiração, cicatrizes com

comprometimento na elasticidade muscular e na eficácia da contração muscular,

alterações de sensibilidade, dores constantes, alteração da estética facial,

comprometimento de estruturas nervosas que afetam a estrutura escapulo-umeral e os

músculos da face, linfedema de face e pescoço, mucosite oral, radiodermite,

xerostomia e trismo ³,⁴. Estas consequências interferem na qualidade de vida do

sobrevivente e a fisioterapia neste contexto possui papel fundamental na reabilitação e

reinserção do indivíduo ao convívio social a partir da prevenção e restauração dos

distúrbios físicos e psicossociais e potencial melhora na qualidade de vida dos

pacientes ⁵.

Figura 1 – Relação entre qualidade de vida

e realização da fisioterapia.
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Figura 2 – Média apresentada pelos

doze domínios do UW-QOL

Resultados

Foram selecionados 126 participantes (n =126) conforme critérios de inclusão e

exclusão. A maioria dos participantes era do sexo masculino (72,2%), com média de

idade de 62 (± 31-90) anos. As cirurgias de baixa complexidade prevaleceram dentre

as demais em 68,3% da amostra, seguida das de alta complexidade e cirurgias de

resgate, respectivamente. O esvaziamento cervical unilateral foi realizado em 57,1% da

amostra enquanto o esvaziamento bilateral em 42,9%. Em relação aos tipos de

esvaziamento cervical, o radical modificado (42,1%) e os seletivos (27%) se

destacaram quando realizados ipsilateralmente ao tumor e o tipo radical modificado

(18,3%) quando realizado contralateralmente. A maioria dos participantes passou por

tratamento radioterápico (73,8%), sendo que 6 (4,8%) participantes não foram

encontradas tal informação em prontuário.

http://dx.doi.org/10.1186/1472-6815-6-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00432-017-2419-1

