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RESUMO 

 
Introdução: mudanças na qualidade vocal podem trazer impacto na qualidade de vida de 

um indivíduo submetido a tratamento de câncer avançado de laringe. Objetivo: Analisar 

a repercussão dos métodos de reabilitação de comunicação oral em laringectomizados 

totais, quanto ao impacto da voz na qualidade de vida e desvantagem vocal. Métodos: 

estudo transversal-exploratório realizado com pacientes com neoplasias malignas de 

laringe, em estádios avançados III e IV, submetidos às cirurgias de grande porte no 

período de seis meses, após tratamento cirúrgico. A seleção foi realizada entre os meses 

de maio e setembro de 2011, e ao final 40 sujeitos do sexo masculino, que compuseram 

a amostra, responderam dois questionários: Questionário de Qualidade de Vida em Voz 

(QVV) e Índice de desvantagem Vocal (IDV). A análise estatística descritiva 

evidenciou as freqüências absolutas e relativas dos aspectos sócio-demográficos, e para 

verificar a aderência a curva normal dos índices foi utilizado o teste Kolmogov-

Smirnov, para a diferença dos índices entre os diferentes grupos de reabilitação (prótese 

traqueoesofágica, laringe eletrônica e voz esofágica), o teste Kruskal-Wallis e para 

diferença entre esses grupos, teste post hoc Dum. Para todas as análises foi assumido 

um nível descritivo de 5% (p<0,05) para a significância estatística. Resultados: foram 

registrados valores totais maiores nas respostas ao QVV (82,9) e menores no IDV (24,8) 

dos pacientes reabilitados com prótese traqueoesofágica, quando comparados aos que 

fazem uso de laringe eletrônica (QVV= 73,6 e IDV = 32,1) ou voz esofágica (QVV= 

55,4 e IDV = 46,4). Na comparação entre os grupos para os índices  de QVV o escore 

Total e o Sócio-Emocional registraram diferença significativa (respectivamente p=0,027 

e p=0,006) assim como o escore Total e o Funcional do IDV (respectivamente p=0,049 

e p=0,012). Conclusão: a reabilitação do laringectomizados totais com prótese 

traqueoesofágica, segundo autorreferência dos pacientes repercutiu de forma mais 

positiva na qualidade de vida, com menor desvantagem vocal quando comparada a 

reabilitação com laringe eletrônica e por último com voz esofágica. 

 

Palavras chave: qualidade de vida, voz alaríngea, câncer, laringectomia, 

reabilitação. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: changes in vocal quality can bring impact on quality of life of an 

individual undergoing the treatment of advanced larynx cancer. Objective: Analyze the 

impact of rehabilitation methods of oral communication in laryngectomized, regarding 

the impact of voice on the quality of life and vocal handicap. Methods: cross-sectional 

study-exploratory carried out in patients with malignant neoplasms of the larynx, in 

advanced stages III and IV, and submitted to the major surgeries in the period of six 

months, after surgical treatment. The selection was performed between the months of 

May and September 2011, and the final 40 male subjects, which comprised the sample, 

answered two protocols: Quality of Life in Voice (V-RQOL) and Voice Handicap Index 

(VHI). The descriptive statistical analysis revealed the absolute and relative frequencies 

of socio-demographic aspects, and to check adherence to the normal curve of the 

indices was used the test Kolmogov-Smirnov, for the difference in rates between the 

different groups of rehabilitation (tracheoesophageal prostheses, electronic larynx and 

esophageal voice), the Kruskal-Wallis test and for the difference between these groups, 

post hoc Dum test. For all analyzes was assumed a descriptive level of 5% (p<0.05) for 

statistical significance. Results: recorded total values higher in answers to the QVV 

(82.9) and lower in IDV (24.8) of the patients rehabilitated with tracheoesophageal 

prostheses when compared to those who make use of electronic larynx (V-RQOL= 73.6 

and IDV = 32.1) or esophageal voice (V-RQOL= 55.4 and IDV = 46.4). In the 

comparison between the groups for the indices of the QVV total score and the Socio-

emotional Domain registered a significant difference (p=0.027 and p=0.006) as well as 

the total score and the functional of the IDV (respectively, p=0.049 and p=0.012). 

Conclusion: the rehabilitation of laryngectomees totals with tracheoesophageal 

prostheses, according to the patients themselves had more positively on the quality of 

life with smaller vocal disadvantage, when compared to rehabilitation with electronic 

larynx and finally with esophageal voice. 

Key Words: quality of life, alaryngeal voice, cancer, laryngectomy 

rehabilitation.



 

 

 

xi 

 

 

SUMÁRIO  
 

LISTA	  DE	  QUADROS	  ........................................................................................................................	  XIII	  

LISTA	  DE	  FIGURAS	  ..........................................................................................................................	  XIV	  

LISTA	  DE	  TABELAS	  ..........................................................................................................................	  XV	  

SIGLAS	  UTILIZADAS	  .....................................................................................................................	  XVII	  

1.	  INTRODUÇÃO	  ...................................................................................................................................	  1	  

2.	  OBJETIVO	  ..........................................................................................................................................	  5	  

3.	  REVISÃO	  DE	  LITERATURA	  ...........................................................................................................	  6	  

3.1	  CÂNCER	  DE	  LARINGE	  E	  LARINGECTOMIA	  TOTAL	  .............................................................	  6	  

3.2	  PROCEDIMENTOS	  DE	  REABILITAÇÃO	  ...................................................................................	  8	  

3.3	  INSTRUMENTOS	  DE	  AVALIAÇÃO	  DE	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  E	  IMPACTO	  DA	  

DESVANTAGEM	  VOCAL	  ....................................................................................................................	  12	  

4.	  MÉTODO	  ..........................................................................................................................................	  22	  

4.1	  PROTOCOLO	  DA	  INSTITUIÇÃO	  ..............................................................................................	  22	  

4.2	  SELEÇÃO	  DOS	  SUJEITOS	  ...........................................................................................................	  23	  

4.3	  INSTRUMENTOS	  .........................................................................................................................	  24	  

4.3.1	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  EM	  VOZ	  (QVV)	  ...............................................................................	  24	  

4.3.2	  ÍNDICE	  DE	  DESVANTAGEM	  VOCAL	  (IDV)	  ........................................................................	  25	  

4.4	  PROCEDIMENTOS	  .......................................................................................................................	  26	  

4.5	  ANÁLISE	  DOS	  DADOS	  ................................................................................................................	  27	  

5.	  RESULTADOS	  .................................................................................................................................	  29	  

6.	  DISCUSSÃO	  ......................................................................................................................................	  38	  

7.	  CONCLUSÃO	  ....................................................................................................................................	  42	  

8.	  REFERÊNCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  ..............................................................................................	  43	  



 

 

 

xii 

 

9.	  ANEXOS	  ............................................................................................................................................	  54	  

ANEXO	  	  1	  –	  CARACTERIZAÇÃO	  DOS	  SUJEITOS	  REABILITADOS	  COM	  LARINGE	  

ELETRÔNICA	  .......................................................................................................................................	  54	  

ANEXO	  2	  –	  CARACTERIZAÇÃO	  DOS	  SUJEITOS	  REABILITADOS	  COM	  PRÓTESE	  

TRAQUEOESOFÁGICA	  ......................................................................................................................	  55	  

ANEXO	  3	  –	  CARACTERIZAÇÃO	  DOS	  SUJEITOS	  REABILITADOS	  COM	  VOZ	  ESOFÁGICA	  56	  

ANEXO	  4	  –	  APROVAÇÃO	  COMITÊ	  DE	  ÉTICA	  DO	  INSTITUTO	  NACIONAL	  DE	  CÂNCER	  

(INCA)	  ...................................................................................................................................................	  57	  

ANEXO	  5	  –	  APROVAÇÃO	  COMITÊ	  DE	  ÉTICA	  DA	  PONTIFÍCIA	  UNIVERSIDADE	  

CATÓLICA	  DE	  SÃO	  PAULO	  (PUC	  SP)	  ............................................................................................	  62	  

ANEXO	  6	  –	  TERMO	  DE	  CONSENTIMENTO	  ..................................................................................	  64	  

ANEXO	  7	  -‐	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  EM	  VOZ	  ..................................................................................	  67	  

ANEXO	  8	  –	  ÍNDICE	  DE	  DESVANTAGEM	  VOCAL	  .........................................................................	  68	  
 

 

 



 

 

 

xiii 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 
 

Quadro 1 

Síntese dos dados da literatura apresentada segundo autor, 

ano, total de sujeitos pesquisados, tipo de cirurgia e de 

reabilitação e escore dos questionários Qualidade de Vida 

em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV). 

21 

 
 



 

 

 

xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 01 
Procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

pesquisa. 
28 

 



 

 

 

xv 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 

 

Tabela 01 Descritiva da idade em anos, segundo tipo de 

reabilitação, saber laringe eletrônica (LE), 

prótese traqueoesofágica (PTE) e voz 

esofágica (VE). 

29 

Tabela 02 Número e percentual de pacientes reabilitados 

com laringe eletrônica (LE), segundo tercis 

dos índices dos instrumentos Qualidade de 

Vida em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem 

Vocal (IDV). 

30 

Tabela 03 Número e percentual de pacientes reabilitados 

com prótese traqueoesofágica (PTE), segundo 

tercis do índice dos  instrumentos Qualidade 

de Vida em Voz  (QVV) e Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV). 

31 

Tabela 04 

 

Número e percentual de pacientes reabilitados 

com voz esofágica (VE), segundo tercis dos 

índice dos  instrumentos Qualidade de Vida 

em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem 

Vocal  (IDV). 

32 

Tabela 05 Análise da distribuição normal dos valores dos 

índices dos instrumentos Qualidade de Vida 

em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem 

Vocal (IDV) segundo tipo de reabilitação. 

34 

Tabela 06 Análise descritiva dos instrumentos Qualidade 

de Vida em Voz (QVV) e Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV), segundo tipo de 

reabilitação realizada com Voz Esofágica 

35 



 

 

 

xvi 

 

(VE), Laringe Eletrônica (LE)  ou Prótese 

Traqueoesofágica (PTE). 

Tabela 07 Análise post hoc dos índices dos instrumentos 

Qualidade de Vida em Voz (QVV)  e Índice 

de Desvantagem Vocal (IDV) na comparação 

entre os tipos de reabilitação. 

 

37 

 



 

 

 

xvii 

 

SIGLAS UTILIZADAS 
 

 

QVV  –  Qualidade de Vida e Voz 

IDV  –  Índice de Desvantagem Vocal 

 



 

 

 

1 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A rouquidão é sintoma inicial do câncer glótico e pode ser secundário dos 

localizados em outras áreas da laringe. O diagnóstico precoce é fator crucial para o 

prognóstico e cura do câncer, pois possibilita tratamento cirúrgico menos agressivo com 

ressecções parciais ou radioterapia exclusiva. 

A incidência relatada de problemas de fala em indivíduos com câncer de 

cabeça e pescoço submetido ao tratamento radical apresenta uma ocorrência que varia 

entre 34 a 65 % (EPSTEIN 2001, POULSEN 2007, THOMAS 2009). O resultado 

funcional é uma consideração importante na escolha do tratamento e pesquisas sobre 

esses resultados tem considerável importância clínica.  

Os estudos sobre a voz, após o tratamento do câncer avançado da 

laringe/hipofaringe referem-se à alteração vocal, incluindo soprosidade, aspereza e 

tensão (DURSUN, 2005; DUBOIS, 2006; TEMAM, 2006; van AS-BROOKS, 2006; 

KAZI , 2009; AZEVEDO, 2011). Poucos estudos referem-se à alteração vocal, e 

também a inteligibilidade da fala (DELEYIANNIS, 1999; MELECA, 2003; OP DE 

COUL, 2005; STAJNER-KATUSIC, 2006; AZEVEDO, 2011).  

Recentemente, publicações têm se concentrado em analisar a limitação no 

dia a dia frente ao problema, ou seja, a desvantagem vocal percebida pelos sujeitos. 

Essas limitações são geralmente consideradas de leve a moderada, mesmo para 

pacientes submetidos à laringectomia total (MULLER, 2001; MOERMAN, 2004; 

KAZI, 2007). 

Diversos autores avaliaram a qualidade de vida após o tratamento de câncer 
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avançado de laringe (TERRELL, 1998; DELEYIANNIS, 1999; MULLER, 2001; 

MAJOR, 2001; WEINSTEIN, 2001; HANNA, 2004; VARTANIAN, 2004; FUNG, 

2005; LOTEMPIO, 2005; SEWNAIK, 2005; OLTHOFF, 2006; RIEGER, 2006; 

VARTANIAN, 2006; VAN DEN BRINK, 2006). Como resultado, era esperado que 

uma alteração vocal em diferentes modalidades de tratamento pudesse ser refletida na 

qualidade de vida dos pacientes. No entanto, vários estudos têm demonstrado que essa 

relação não é direta (STEWART, 1998; FINIZIA, 2001; HANNA et al, 2004; EADIE, 

2004; BARROS, 2005; VILASECA, 2006). Vozes que do ponto de vista clínico são 

consideradas inadequadas, nem sempre correspondem a diminuição nos escores de 

qualidade de vida, assim como uma voz que se julga ser de boa qualidade do ponto de 

vista clínico, pode não equivaler a uma melhor qualidade de vida para o paciente.  

A análise perceptivo-auditiva e acústica são insuficientes para apreender 

consequências funcionais, sociais e emocionais da alteração (HOGIKYAN, 2001), pois 

o impacto da alteração vocal na qualidade de vida do indivíduo apresenta relação 

complexa e não necessariamente direta com o grau da disfonia, pois depende de 

diversos fatores, inclusive o uso profissional (BEHLAU, 2007). 

Importante lembrar que a comunicação não é o único fator que pode estar 

atrelado às questões da qualidade de vida. Muitos pacientes chegam ao tratamento com 

dificuldade para se alimentar e respirar em consequência da extensão tumoral devido à 

falta de informação, de assistência especializada, ou até mesmo pelas dificuldades 

sócio-econômica e familiar, e isso resulta em uma laringectomia total como forma de 

tratamento.  

Assim, torna-se importante entender os efeitos da laringectomia total no 
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cotidiano do indivíduo, de forma a revelar as possibilidades e impedimentos 

vivenciados nas situações de comunicação nesse contexto.  

O paciente submetido à laringectomia total terá seqüelas como 

traqueostomia definitiva, ausência da voz laríngea e diminuição do olfato. Diante disso, 

as técnicas de reabilitação da comunicação, como a voz esofágica, laringe eletrônica e 

prótese traqueoesofágica, apresentam características sonoras diferentes da voz laríngea, 

vantagens e desvantagens que não podem ser ignoradas, se o objetivo é dar ao paciente 

maior possibilidade de readaptação ao seu ambiente sócio-familiar.  

Portanto, as repercussões na comunicação oral após cirurgia, podem ter 

impacto na qualidade de vida dos pacientes, inerentes a um tratamento oncológico 

agressivo com alterações estéticas e emocionais importantes, que prejudicam o convívio 

familiar, social e profissional dos pacientes (ZAGO et. al, 2001; HORTENSE et al, 

2008; DAVATZ, 2011).  

Nos últimos anos, a Fonoaudiologia tem utilizado vários instrumentos para 

avaliar a correlação das questões de voz com aspectos de qualidade de vida. Dentre os 

instrumentos mais utilizados destacam-se dois: o denominado Qualidade de Vida em 

Voz (QVV), desenvolvido por Hogikyan e Sethuraman em 1999, traduzido e validado 

para o Brasil por Gasparini e Behlau em 2009; e o Índice de Desvantagem Vocal (IDV), 

apresentado inicialmente por Jacobson et (1997) e validado e traduzido para língua 

portuguesa por Behlau et al. (2009). 

A proposta da presente pesquisa é entender de que forma as sequelas 

operatórias interferiram na reabilitação da comunicação oral e consequentemente na 

qualidade de vida dos pacientes laringectomizados totais por meio dos questionários de 
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Qualidade de Vida em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV). Os 

resultados dessa investigação podem auxiliar os fonoaudiólogos e demais profissionais 

que atuam com laringectomizados totais a identificar melhor as necessidades do 

paciente e oferecer melhor proposta de reabilitação com repercussão mais positiva na 

qualidade de vida do mesmo.  

Os questionários QVV e IDV foram escolhidos para este estudo por serem 

instrumentos sucintos, de fácil entendimento e rápida aplicação e possuírem questões 

específicas relacionadas à comunicação oral.  

Embora a literatura apresente pesquisadores internacionais que utilizaram o 

QVV e o IDV para avaliar pacientes tratados com câncer de laringe (EVANS, 2009; 

DESPHANDE, 2009; ORIDATE, 2009; MOUKARBEL, 2011; KASPER, 2011; 

SHINDLER, 2011). O diferencial desta pesquisa vai na direção de analisar uma 

amostragem representativa, formada de uma população de uma mesma instituição 

(Instituto Nacional de Câncer– INCA), referência nacional no tratamento de câncer no 

Brasil.  
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2. OBJETIVO 
 
 

Analisar a repercussão dos métodos de reabilitação de comunicação oral em 

laringectomizados totais, quanto ao impacto da voz na qualidade de vida e desvantagem 

vocal. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Este capítulo foi dividido em três partes: na primeira, será apresentado um 

panorama sobre pesquisas relacionadas ao câncer de laringe e a laringectomia total; na 

segunda, questões referentes à reabilitação; e na última, os questionários Qualidade de 

Vida em Voz (QVV) e Índice de desvantagem Vocal (IDV), acompanhados de estudos 

que fizeram uso dos mesmos. Para facilitar a leitura, em nenhuma das partes, a ordem 

cronológica será estabelecida como critério para apresentação das fontes bibliográficas. 

 
 

3.1 CÂNCER DE LARINGE E LARINGECTOMIA TOTAL 
 

Em pesquisa que procurou delinear o perfil sócio-demográfico de um 

paciente com câncer de cabeça e pescoço os autores (ALVARENGA, 2008) concluíram 

ser o mesmo predominantemente do sexo masculino, com idade entre 51 a 70 anos, com 

cor de pele branca, trabalhadores rurais, tabagista e etilista. A cirurgia associada à 

radioterapia foi o método de tratamento mais frequente e a mortalidade ocorreu em 

(38,4%) dos casos analisados. Há autores que ainda identificaram escolaridade baixa 

com registro de um a quatro anos de , estudos (SANTANA et al., 2008). 

O procedimento de laringectomia total é indicado para pacientes portadores 

de tumores denominados T3 e T4, quando se observa invasão na laringe e extra laringe 

(DIAS, 1997). Serão candidatos a essa cirurgia os sujeitos portadores de tumores 

glóticos avançados com prega vocal fixa, envolvimento de prega inter-aritenóidea ou 

invasão de cartilagem/ extensão extra-laríngea; pacientes com tumores intermediários e 

mobilidade vocal preservada, porém apresentando extensão subglótica além dos limites 
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dos procedimentos conservadores; pacientes portadores de lesões que através do 

ventrículo, tenham invadido a prega vestibular e tenham se tornado transglóticos; 

pacientes com doença residual ou recorrencial após um procedimento parcial e/ou 

radioterapia; ou ainda aqueles, que apesar da doença controlada, apresentam sérias 

complicações dos procedimentos terapêuticos empregados, como condrites ou aspiração 

crônica (DIAS, 1997).  

O tipo de procedimento cirúrgico a ser adotado é avaliado pelo cirurgião, 

levando em conta a relação custo e benefício do paciente, pois as sequelas representam 

um grande impacto na sua vida. 

A laringectomia total está sempre associada aos esvaziamentos cervicais 

seletivos anteriores bilaterais, nos níveis II, III e IV, também denominados 

esvaziamentos interjugulares (BRANDÃO et al., 1989). 

Dentre as complicações pós-operatórias da laringectomia total, destaca-se a 

hemorragia, hematoma, obstrução respiratória, infecção da ferida cirúrgica e fístula 

faringocutânea (BRANDÃO et al., 1989). 

Ao se analisar por meio de revisão da literatura, as complicações pós-

operatórias da laringectomia total, detecta-se esse tipo de fístula (faringocutânea) como 

a ocorrência mais freqüente, e tal fato  tem aumentado significativamente a taxa de 

morbidade e mortalidade entre os pacientes, o que evidencia a sua importância no 

tratamento dos laringectomizados totais (MAGRIN, 1996; SAWADA et al., 1998). 

O paciente laringectomizado é, sem dúvida, alguém que sofreu uma 

mutilação e que, por conta da cirurgia laríngea, deve passar a viver sob o estigma do 

traqueostoma definitivo e sob grande impacto na sua capacidade de comunicar-se por 
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meio da voz. Essas consequências determinam por vezes perda nos relacionamentos 

interpessoais e sociais, a dependência familiar e o isolamento social (ZAGO, 2001). 

Dessa forma, não se pode minimizar o impacto que a laringectomia total 

causa ao paciente em seus vários aspectos de sobrevivência: físico (conforto e dor), 

pessoal, familiar, social e profissional. Portanto, torna-se importante entender os efeitos 

da laringectomia total no cotidiano do indivíduo de forma a revelar as possibilidades e 

impedimentos vivenciados nas situações de comunicação nesse contexto. (CARMO et 

al, 2006). 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO  
 

A reabilitação da comunicação não é um processo simples, e requer um 

esforço motivacional importante, uma rede de apoio eficiente que reúna desde os 

profissionais de saúde até familiares e pessoas do entorno social do paciente (ZAGO, 

1999).  

Destaque especial será dado aos procedimentos desenvolvidos no Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), por ser esse o local selecionado para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  O paciente que será submetido ao tratamento de câncer de cabeça e 

pescoço no INCA inicia sua reabilitação fonoaudiológica a partir do momento em que 

ele e seus familiares recebem orientações no pré e pós-operatório sobre o tipo de 

cirurgia, tempo de internação, curativos, nutrição, fisioterapia, serviço social e 

reabilitação fonoaudiológica. 

No pós-operatório imediato, é realizada uma nova orientação, momento em 
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que o paciente e seu acompanhante recebem orientações sobre a sua cirurgia, mudança 

anátomo-fisiológica da respiração, traqueostomia definitiva e sobre os tipos de 

reabilitação da comunicação. 

Os métodos de reabilitação apresentados a esses pacientes e analisados 

conjuntamente para decisão terapêutica são voz esofágica, laringe eletrônica e prótese 

traqueoesofágica. 

A produção da voz esofágica (VE) consiste na utilização do esôfago como 

reservatório de ar, ou seja, não depende de apoio aéreo pulmonar (BLOM, 1998). 

Quando esse ar é introduzido pela boca e atinge a porção superior do esôfago e é 

expulso, promove uma vibração do esfíncter faringoesofágico e produz um som que é 

modificado pelos ressonadores e articuladores. Essa produção é denominada voz 

esofágica que é diferente da voz laríngea.  Apresenta qualidade vocal rouca e frequência 

grave devido as características morfológicas, ou seja, é uma voz aperiódica porque o 

esfíncter faringoesofágico não tem uma mucosa organizada em forma de camadas como 

acontece com as  pregas vocais. Tal fato favorece características de instabilidade, 

componentes de ruídos, frequência em torno de 80Hz e extensão de freqüência e 

intensidade restritas. Os tempos fonatórios para bons falantes esofágicos chegam ao 

máximo de apenas três segundos. 

Segundo Zago (1998), o método consiste de várias etapas: independência da 

fonação e da respiração (o paciente precisa aprender a sincronizar a fonação com a 

deglutição do ar e não com a respiração como era anteriormente); aquisição da 

capacidade de eructar voluntariamente; e adaptação da palavra. A voz esofágica é 

recomendada devido a sua qualidade, inteligibilidade e naturalidade. 
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Entretanto, há impeditivos para a emissão da voz esofágica e esses se 

classificam segundo a sua origem: de ordem física como fibrose da cicatriz cirúrgica, 

fístula tráqueo-cutánea, estenose do esôfago e problemas pulmonares; e de ordem 

psicológica, como vida solitária, problemas emocionais, falta de apoio familiar, falta de 

motivação e excesso de ansiedade (ZAGO, 1998). 

As desvantagens do método de voz esofágica são: tempo de aprendizado 

longo, com média em torno de seis meses; sucesso terapêutico variável, de 25% a 70% 

(GARDNER e HARRIS, 1961; MARTIN, 1963; GATES et al., 1982; SIMPSON et al., 

1997; FURIA, 2000); maior dificuldade para aquisição e desenvolvimento nos casos 

submetidos à radioterapia coadjuvante; presença de ruído ambiental que contribui para 

mascarar a voz esofágica por ter esta de freqüência mais grave e menor intensidade; e 

dificuldade por parte do ouvinte para diferenciar o traço de sonoridade dos fonemas 

(FURIA, 2000). 

Quando o paciente não consegue a reabilitação vocal por esse método, é 

indicada a laringe eletrônica ou prótese traqueoesofágica. 

A laringe eletrônica (LE), também chamada de prótese vibratória não-

pneumática, vibrador laríngeo, laringe artificial ou eletrolaringe, é comercializada em 

dois modelos, a saber transcervicais e intra-oral. Nas próteses transcervicais, o vibrador 

é colocado no pescoço ou nas bochechas, e o som eletrônico é transmitido pela vibração 

da coluna aérea dos tecidos cervicais (FURIA, 2000). Nas intra-orais, o som eletrônico 

é acoplado diretamente na boca por meio de um tubo plástico, propiciando uma 

inteligibilidade pouco satisfatória. O vibrador laríngeo é um amplificador movido a 

bateria ou pilha que emite uma onda sonora contínua. Essa vibração sonora é 
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transmitida ao ressonador buco-nasofaríngeo, e essa pseudovoz é transformada em 

palavra falada pelos órgãos articuladores. A voz produzida é  limitada em termos de 

frequência, intensidade e modulação, e a qualidade denominada metálica.   Apresenta a 

vantagem de ser alternativa para utilização imediata, proporcionando segurança 

emocional no pós-operatório, maior independência e fácil aprendizado (ZAGO, 1998; 

FURIA, 2000). 

Como desvantagem pode-se citar: necessidade de utilizar uma das mãos; 

ruído eletrônico que mascara a fala e o retorno auditivo da própria emissão; necessidade 

de uma área flexível para possibilitar a propagação do som no trato vocal e a realização 

de uma boa articulação; diferenciação comprometida dos sons surdos e sonoros; e 

necessidade de assistência técnica, com custo alto para manutenção e aquisição. Os 

indivíduos submetidos a altas doses de radioterapia na região do pescoço podem 

apresentar dificuldades quanto à utilização da laringe eletrônica uma vez que o 

enrijecimento dos tecidos atrapalha a transferência da vibração da prótese para o 

pescoço (GONÇALVES et al., 1997). 

A voz da prótese traqueoesofágica (PTE) é produzida pelo segmento 

faringoesofágico, apresentando  qualidade vocal rouca, grave, e aperiódica. A produção 

vocal é realizada por meio de uma coluna aérea pulmonar que, com a oclusão do 

estoma, direciona-se para o esôfago e trato vocal. A voz resultante assemelha-se à 

esofágica enquanto qualidade, mas apresenta um tempo fonatório semelhante ao da voz 

laríngea, o que confere maior possibilidade de velocidade e fluência de fala. A corrente 

aérea pulmonar permite uma melhor intensidade vocal e maior modulação de 

frequência. A fala traqueoesofágica funcional é obtida dentro de poucas sessões de 
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orientação e de refinamento vocal, com maximização da inteligibilidade e da 

naturalidade da emissão, aspectos esses fundamentais para uma comunicação ativa. A 

desvantagem é o custo para a aquisição e necessidade de trocas periódicas (FURIA, 

2000). 

Em especial, na maioria dos casos atendidos no Instituto Nacional de 

Câncer, a laringe eletrônica é indicada quando, por problemas de ordem física ou 

emocional, os laringectomizados não conseguem produzir a voz esofágica ou tiveram 

rejeição à prótese traqueoesofágica.  

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
E IMPACTO DA DESVANTAGEM VOCAL  

 

Dentre as ferramentas validadas para avaliação da voz na perspectiva dos 

pacientes, Qualidade de Vida em Voz (QVV) e o Índice de Desvantagem Vocal (IDV) 

são duas delas. 

O questionário Qualidade de Vida em Voz (QVV) – V-RQOL – Voice-

Related Quality of Life, desenvolvido por Hogikyan e Sethuraman (1999), foi traduzido 

e validado para o Brasil por Gasparini e Behlau (2009). A aplicação desse questionário 

é importante para compreender o impacto de um problema de voz na vida do indivíduo, 

e assim entender a amplitude dos efeitos desse problema. O QVV por meio de 

somatória de 10 questões produz um escore Total e de outros dois domínios, o Sócio-

Emocional e Funcionamento Físico. É calculado um escore padrão a partir do escore 

bruto, sendo o máximo de 100 (melhor qualidade de vida), e mínimo zero (pior 
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qualidade de vida) (GASPARINI, 2009). 

O questionário Índice de Desvantagem Vocal (IDV) – VHI – Voice 

Handicap Índex, desenvolvido por Jacobson et al. (1997), foi traduzido para o português 

por Behlau et al. (2009), e  tem como objetivos compreender o impacto da disfonia na 

vida de uma pessoa. Pode ainda desenvolver o conhecimento dos efeitos de um 

problema de voz verificando a efetividade de um determinado tratamento realizado, 

quando aplicado ao início e término de um programa terapêutico (BEHLAU, 2001). 

Esse questionário permite ainda caracterizar a necessidade do uso da voz ativamente e 

possibilita a auto classificação da voz como atividade de fala (QUEIJA, 2007). A 

somatória do IDV é feita por meio da somatória simples de trinta questões e produz um 

escore Total e de outros três domínios: Emocional, Físico e Orgânico. O cálculo do 

escore total é feito por somatória simples, sendo a desvantagem máxima de 120 pontos 

e a pontuação máxima, em cada sub-escala, de 40 pontos. Quanto maior um resultado 

neste protocolo, pior é a desvantagem percebida pelo indivíduo. 

Alguns autores utilizaram esses questionários para investigar o impacto 

vocal de pacientes com câncer de laringe.  

Dentre aqueles que utilizaram o QVV destaca-se os estudos de Carmo et al. 

(2006), Fúria (2006), Deshpande et al. (2009), Moukarbel et al. (2011), a seguir 

detalhados.  

Carmo et al. (2006) utilizaram o QVV em investigação dos indicativos de 

qualidade de vida em laringectomizados totais em fase final de atendimento 

fonoaudiológico. A amostra contou com seis indivíduos com idade entre 42 e 75 anos 

do sexo masculino, falantes por meio da voz esofágica ou traqueoesofágica. Foi 
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registrada para o domínio Sócio-Emocional, média de 80,20 e para Funcionamento 

Físico, 63,19. Segundo os autores, esses dados revelam que, apesar da qualidade de vida 

ser um conceito subjetivo, há firme associação da voz com a satisfação em relação a 

qualidade de vida. Os autores sugerem que os pacientes possam, por essa razão, opinar 

no decorrer do processo de construção de sua nova voz, pois apenas eles sabem das 

prioridades e necessidades vocais que se enquadram em seu contexto social. Diante dos 

resultados, os autores ressaltam o papel da Fonoaudiologia na reintegração social dessa 

população, uma vez que as vozes desenvolvidas são próximas às aceitas pela sociedade. 

Em 2006, Furia realizou uma pesquisa a fim de comparar a relação da 

qualidade de vida e de voz em pacientes que realizaram laringectomia parcial vertical 

por meio do questionário QVV. A média de idade dos 31 pacientes (29 homens e 2 

mulheres) foi de 63,48 anos,  e dentre esses  77,4% tinham histórico de alcoolismo e 

80,64%, tabagismo . O grau de escolaridade predominou entre 1° grau completo (7-

22,58%), e incompleto (14-45,16%). Os valores do escore Total do QVV foram de 

77,02, Sócio Emocional, 83,67 e Funcionamento Físico, 72,58.  Os autores concluíram 

que a disfonia de pacientes submetidos à laringectomia parcial vertical tem impacto 

negativo sobre a qualidade de vida, visto que quanto maior o grau de disfonia, piores 

escores foram encontrados na análise do QVV. 

Em 2009, Deshpande et al. investigaram a relação entre qualidade de vida e 

voz com o questionário QVV em 122 pacientes indianos (118 homens e 4 mulheres) 

com idade media de 56 anos, tratados de câncer de laringe por laringectomia total ou 

faringolaringectomia. A média de valores de QVV Total foi de 76,25, Sócio Emocional 

de 81,25 e Funcionamento Físico de 75. O valor médio de escore global para 
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laringectomia total foi de 72,5 enquanto para faringectomia foi de 73,7. Considerando-

se a idade, indivíduos com idade superior a 50 anos registraram média superior (82,5) 

quando comparados aos de idade inferior (72,5). A vivência em relação ao próprio 

tratamento do câncer também interferiu na qualidade de vida visto que os pacientes que 

foram submetidos à laringectomia total em cirurgia primária apresentaram melhores 

resultados do que aqueles que foram submetidos à cirurgia de resgate após insucesso de 

outros métodos de tratamento. Os autores não encontraram associação entre sexo, 

localização do tumor e tipo de cirurgia e qualidade de vida. Para esses autores faltam 

mais estudos que se concentrem na percepção do paciente laringectomizado total em 

relação a sua própria voz e o impacto dessa percepção em sua qualidade de vida.  

Moukarbel et al. (2011) investigaram se o impacto do câncer na qualidade 

de vida em indivíduos laringectomizados é significativo. Os autores aplicaram o 

questionário QVV em 75 pacientes (51 homens e 24 mulheres), com média de idade de 

64,1 anos e tempo médio de pós-cirurgia de 79 meses. Em relação ao método de 

reabilitação, 18 pacientes usavam laringe eletrônica, 15 voz esofágica e 42 pacientes 

com prótese traqueoesofágica. As médias registradas do grupo em geral foram: escore 

Total 69,6, Sócio Emocional 72,5 e Funcionamento Físico 67,7. Os resultados para os 

pacientes reabilitados com prótese traqueoesofágica foram maiores (escore Total 76,5, 

Sócio Emocional, 80,1 e Funcionamento Físico 74,2) quando comparados aos do grupo 

reabilitado com voz esofágica (escore Total de 69,7, Sócio Emocional 75,8 e 

Funcionamento Físico 65,6), seguido pelos pacientes reabilitados com laringe eletrônica 

(escore Total de 53,5, Sócio Emocional 52,1 e Funcionamento Físico 54,4). Não houve 

diferença significativa quando se compararam os resultados da voz traqueoesofágica 
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com a voz esofágica, e por esse motivo a voz esofágica foi considerada uma opção 

viável e alternativa ao método cirúrgico. 

Dentre os pesquisadores que utilizaram o instrumento IDV, destaca-se 

Barros et al. (2007), Evans et al. (2009), Oridate et al. (2009), Schindler et al. (2011), 

Azevedo et al. (2011), Kasper et al. (2011) apresentados a seguir. 

Barros et al. (2007) aplicaram o IDV em 10 laringectomizados totais do 

sexo  masculino com idade média de 59,6 anos e  tempo cirúrgico de 3 a 41 meses. Os 

pacientes não foram reabilitados quanto a voz, e apresentavam comunicação por meio 

de  movimentos articulatórios sem som, acrescidos de gestos e escrita. Os resultados 

foram: média total do IDV de 53,5, domínio Emocional de 14,3, Funcional de 22, e 

Orgânico igual a 17. Os autores observaram que os pacientes que se declararam quietos 

apresentaram menor desvantagem vocal, com maior impacto em questões de ordem 

Funcional. Os autores comentaram que a ausência ou nova voz requerem um período de 

adaptação para essa população e que qualidade de vida pode depender de diversos 

outros parâmetros além da comunicação oral, como cultura, situação social e 

econômica, idade, sexo, formas de tratamento e sequelas. Os autores concluíram que a 

percepção do paciente é uma variável a mais que deve ser considerada no momento da 

reabilitação, e que a desvantagem vocal é vista pelo paciente como sequela inerente ao 

processo de cura do câncer. Assim, estar vivo e sem doença é fator principal, enquanto 

que a preocupação com a ausência da voz torna-se aspecto secundário do processo.  

Evans et al. (2009) aplicaram o questionário IDV em laringectomizados 

totais reabilitados com voz traqueoesofágica em comparação com as outras formas de 

comunicação (voz esofágica, laringe eletrônica, escrita e movimentos articulatórios sem 
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som). A pesquisa contou com 53 homens com idade média de 71 anos e tempo médio 

de pós-operatório de 10,9 anos, sendo 26 reabilitados com voz traqueoesofágica e 27 

com outras formas de comunicação (12 falantes esofágicos, 11 com laringe eletrônica, 2 

com escrita e 2 com movimentos articulatórios). A hipótese dos pesquisadores era de 

que as outras formas de comunicação geram mais desvantagem vocal que a voz 

traqueoesofágica. Os autores justificaram a realização do trabalho por haver pouca 

informação em literatura sobre a visão do paciente sobre a sua voz traqueoesofágica ou 

ainda sobre o impacto da funcionalidade de sua comunicação. Frente aos achados, os 

autores não encontraram diferença estatística significativa entre os grupos. O escore 

Total médio registrado foi 38,6 para falantes traqueoesofágicos e 46,4 para os 

reabilitados com outras formas de comunicação. Quanto aos domínios, os falantes 

traqueoesofágicos obtiveram médias diferentes (Emocional -9,8, Funcional -14,9 e 

Orgânico -14,6) quando comparadas as médias dos reabilitados por outros métodos 

(Emocional- 13,8, Funcional -19,6 e Orgânico -12,4).  Os autores concluíram que outros 

fatores interferem nos resultados de desvantagem vocal além do método de reabilitação 

e observaram que mesmo que as características da voz traqueoesofágica sejam 

melhores, resultados positivos de qualidade de vida podem ser alcançados com métodos 

não cirúrgicos de restauração vocal. 

Schindler et al. (2011) investigaram a desvantagem vocal de 94 pacientes 

(88 eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino) tratados de câncer de laringe. Com 

idade média de 67,9 anos. Dos pacientes, 24 foram submetidos à laringectomia total 

com média de pós-operatório de 2,9 anos, 40 à laringectomia supracricóidea parcial 

com média de pós-operatório de 8,8 anos, e 32 a glotectomia horizontal com média de 
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pós-operatório de 3,3 anos. O escore do grupo de laringectomizados totais (Total - 35,3, 

Emocional- 8,5, Funcional- 12,4 e Orgânico - 14,5) foi maior na maioria dos domínios 

quando comparado ao do  grupo submetido à laringectomia supracricóidea parcial 

(Total- 30,1, Emocional- 7,1, Funcional -12,4 e Orgânico- 10,4). O grupo submetido à 

glotectomia horizontal apresentou escore Total de 35,8, Emocional 6,5, Funcional 13,9 

e Orgânico 14,6. Semelhanças nos resultados do questionário nos três grupos foram 

destacadas pelos autores que também comentaram que a pontuação registrada pelo 

sujeito acompanha o histórico da doença, uma vez que antes do tratamento o paciente 

apresenta um determinado escore, que com o início do tratamento há registro de piores 

valores e com o passar do tempo de reabilitação os pacientes voltam aos valores iniciais 

de desvantagem vocal.  

Em 2011, Azevedo et al. aplicaram o IDV em indivíduos tratados de câncer 

avançado de laringe. A amostra foi constituída de 84 pacientes (69 homens e 15 

mulheres), com média de idade de 62,89 anos e mínimo de 6 meses pós tratamento 

oncológico. Foram incluídos nesse estudo pacientes com laringectomia parcial, 

radioterapia concomitante com quimioterapia, laringectomia total, laringectomia total 

de resgate, faringectomia total e faringectomia total de salvamento. Desses pacientes, 32 

apresentaram ensino fundamental incompleto, 79 eram fumantes e 69 consumiam 

álcool. O escore médio Total foi de 31, domínio Emocional de 8,41, o Funcional de 

13,15 e o Orgânico de 97,1. Os autores observaram que os pacientes apresentaram mais 

queixas quanto a serem compreendidos em lugares ruidosos ou quando chamam a 

família de outro cômodo da casa. Os pacientes com menor desvantagem vocal foram os 

que realizaram quimioterapia e radioterapia concomitante. Os que realizaram 



 

 

 

19 

 

laringectomia total apresentaram maior desvantagem vocal, independente do método de 

reabilitação. 

Foram encontrados dois estudos que aplicaram ao mesmo tempo os 

questionários QVV e IDV, em indivíduos acometidos pelo câncer de laringe: Oridate 

(2009) e Kasper (2011). 

Oridate et al. (2009) realizaram um estudo com 137 pacientes (127 homens 

e 10 mulheres) com idade média de 70 anos. Desses, 63 realizaram radioterapia, 29 

quimioterapia, 27 foram submetidos a laringectomia total e 14 foram submetidos a 

cirurgia a laser com laringomicroscopia, (tratamento local do câncer).  O tempo médio 

pós-cirúrgico foi de 38 meses e o resultado vocal após tratamento de câncer de laringe 

foi a presença de rouquidão e suas consequências funcionais. O acometimento vocal 

variou de acordo com cada caso.  Os questionários IDV e o QVV foram aplicados e os 

achados correlacionados aos dados coletados da voz dos sujeitos pela escala GRBAS. O 

grupo que fez radioterapia obteve média de escore Total de QVV de 92,6, Sócio 

Emocional de 94,3, e Funcionamento Físico de 90,7. O resultado do IDV para esse 

grupo foi de 2,7. O grupo que passou por quimioterapia obteve escore Total do QVV de 

92,9, Sócio Emocional de 95,3, e Funcionamento Físico de 91,4 e média de escore Total 

de IDV de 2,34. Os pacientes que realizaram cirurgia a laser obtiveram média de escore 

Total de QVV de 85,5, Sócio Emocional de 90,2, e Funcionamento Físico de 82,4 e 

média de escore Total de IDV de 5,43. O grupo que foi submetido à laringectomia total 

obteve média de escore Total do QVV de 68,4, Sócio Emocional de 72,6, 

Funcionamento Físico de 65,7 e média de escore Total do IDV de 11,26. As análises 

das vozes após tratamento mostraram resultados contraditórios, uma vez que os 
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melhores resultados de voz foram encontrados tanto em indivíduos que passaram por 

radioterapia como nos casos cirúrgicos. Muitos fatores mostraram afetar a relação da 

percepção da voz pelo paciente com qualidade de vida. Dentre esses fatores, os autores 

destacaram as variáveis relacionadas ao aconselhamento que receberam antes do 

tratamento, sexo e estágio do tumor.    

Kasper et al. (2011) analisaram a correlação dos resultados dos dois 

questionários em pacientes tratados de pequenos tumores de laringe. Participaram do 

estudo 65 pacientes (58 homens e 7 mulheres) com média de idade de 62,1 anos. Os 

pacientes foram submetidos à técnicas de protocolos de preservação de órgãos e 10 

deles foram submetidos  à radioterapia pós-operatória. Nenhum dos pacientes sofria de 

crescimento tumoral recorrente ou metástase, e não realizaram traqueostomia. Os 

autores adaptaram a escala do questionário IDV de 0 a 120 para 0 a 100 para que fosse 

possível a correlação com a escala do QVV. Os pacientes apresentaram escore Total do 

QVV de 70,1 (DP± 24,4) e de desvantagem vocal (IDV) de 38,9 (DP± 26). Cabe 

lembrar que os valores de qualidade de vida desses questionários são inversamente 

proporcionais uma vez que o IDV quantifica as desvantagens enquanto o QVV 

quantifica a qualidade de vida. A correlação entre os resultados dos questionários foi 

significativa e por esse motivo os autores concluíram que um questionário pode 

substituir ao outro. 

As referências bibliográficas apresentadas nesta parte foram resumidas no 

Quadro 1.  

 



Quadro1- Síntese dos dados da literatura apresentada segundo autor, ano, total de sujeitos pesquisados, tipo de cirurgia e de reabilitação e escore dos 
questionários Qualidade de Vida em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV). 

 

Legenda: sombreamento cinza escuro – autores internacionais; sombreamento cinza claro – autores nacionais  

Autor 
(Ano) n Sexo Tipo de Cirurgia Tipo de Reabilitação QVV Total 

QVV  

Func.Fisico 

QVV  

Sóc.Emocional 
IDV Total 

IDV 

Funcional 

IDV 

Orgânico 

IDV 

Emocional 

FURIA 
(2006) 31 ♂ 29 

♀ 2 Laringectomia parcial vertical  77,02 72,58 83,67     

CARMO et al. 
(2006) 6 ♂ Laringectomia Total VE 

PTE 
 63,19 80,20     

BARROS et al. 
(2007) 10 ♂ Laringectomia Total Não reabilitados com voz    53,5 22 17 14,3 

DESHPANDE et al. 
(2009) 122 ♂ 118 

♀ 4 
Laringectomia Total ou 
Faringolaringectomia  76,25 75 81,25     

ORIDATE 
(2009) 137 ♂ 127 

♀ 10 

Laringectomia Total (27) 
Laringomicroscopia (14) 

Radioterapia (63) 
Quimioterapia (29) 

 

68,4 

85,5 

92,6 

92,9 

65,7 

82,4 

90,7 

91,4 

72,6 

90,2 

94,3 

95,3 

11,26 

5,43 

2,7 

2,34 

   

EVANS et al. 
(2009) 53 ♂ Laringectomia Total PTE 

Método não cirúrgico 
   

38,6 

46,4 

14,9 

19,6 

14,6 

12,4 

9,8 

13,8 

MOUKARBEL et al. 
(2011) 75 ♂ 51 

♀ 24 Laringectomia Total 

Total 
 

LE 
VE 

PTE 

 

69,6 

53,5 

69,7 

76,5 

 

67,7 

54,4 

65,6 

74,2 

 

72,5 

52,1 

75,8 

80,1 

    

AZEVEDO et al. 
(2011) 84 ♂ 69 

♀ 15 

Laringectomia Total 
Laringectomia Total de resgate 

Faringolaringectomia Total 
Faringolaringectomia Total de salvamento 

    31 13,15 9,71 8,41 

SCHINDLER 
(2011) 94 ♂ 88 

♀ 6 

Laringectomia Total (24) 
Laringectomia Supracricóidea (40) 

Glotectomia Horizontal (32) 
    

35,3 

30,1 

35,8 

12,4 

12,4 

13,9 

14,5 

10,4 

14,6 

8,5 

7,1 

6,5 

KASPER 
(2011) 65 ♂ 58 

♀ 7 
Pequenos tumores de laringe (protocolo 

preservação de órgãos)  70,1 ± 24,4   38,9 ± 26    
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4. MÉTODO 
 

Este estudo, de natureza transversal-exploratória está inserido numa 

pesquisa realizada pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, do Instituto Nacional 

de Câncer – INCA. Foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), sob o registro CEP n° 96/09, e pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (nº 494/2011).  

 

4.1 PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO  
 
 

A reabilitação fonoaudiológica de um paciente laringectomizado total no 

Instituto Nacional de Câncer se inicia no diagnóstico, seguindo no pré-operatório, no 

pós-operatório imediato, na alta hospitalar, e na primeira consulta após a cirurgia junto 

com o médico cirurgião. O paciente recebe informações sobre a produção normal da 

voz e suas mudanças anátomo-fisiológicas, traqueostomia definitiva, importância da 

higienização e proteção do traqueostoma, possível redução do olfato e paladar, e 

reabilitação fonoaudiológica. Em especial com relação a esse aspecto, nesse momento 

em que são apresentados todos os tipos de reabilitação da comunicação, a saber, voz 

esofágica, laringe eletrônica e prótese traqueoesofágica,  todos disponíveis sem custo 

pelo Instituto Nacional do Câncer. 

Essa reabilitação se inicia a partir do 15° dia de pós-operatório, quando o 

paciente está bem, ou seja, sem fístulas faringocutâneas ou qualquer outro tipo de 

complicação possível de ocorrer no pós-operatório de laringectomia total.  

Na primeira sessão de Fonoaudiologia o paciente recebe orientação sobre as 
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sequelas fonoaudiológicas e sobre os tipos de reabilitação, e cabe a ele decidir qual 

método pretende utilizar. Dependendo do tratamento realizado, o fonoaudiólogo pode 

auxiliar na escolha do paciente, ao apontar aspectos que podem interferir na opção por 

um dos procedimentos. Assim o aprendizado da voz esofágica, é indicado para 

pacientes que não apresentaram complicações no pós-operatório como estenoses de 

hipofaringe, fístulas, divertículos, rigidez e fibrose dos tecidos, e pacientes que foram 

submetidos à glosso-faringo-laringectomia total, uma vez que esses são fatores que 

dificultam tal aprendizado. Nesses casos, indica-se a laringe eletrônica, opção dada 

também para pacientes que tentaram aprender a voz esofágica durante seis meses e não 

tiveram sucesso, ou que tiveram rejeição na inserção da prótese traqueoesofágica.  

Não é dada a opção da prótese traqueoesofágica no ato da cirurgia da 

laringectomia total, ou seja, ela não é um procedimento primário. Dessa forma, em 

todos os casos o procedimento é secundário, porque os pacientes que procuram 

tratamento no Instituto Nacional de Câncer, chegam em estágio avançado da doença. 

Nessas condições, a maioria é submetida ao tratamento de radioterapia, e na sequencia 

espera-se completar um ano após para realizar a inserção da prótese traqueoesofágica. 

 

 

4.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS  
 

Para seleção da amostra, inicialmente foi realizada análise de prontuários 

para seleção dos sujeitos que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: 

• Ser do sexo masculino; 

• Ser laringectomizado total; 
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• Ter período de seis meses de pós-operatório; 

• Não ter um segundo tumor primário; 

• Ser reabilitado com laringe eletrônica, voz esofágica ou prótese 

traqueoesofágica; 

• Comunicar-se com um dos  métodos citados anteriormente.  

 

Os pacientes que atendiam aos critérios citados acima foram solicitados a 

informar a data do agendamento do retorno médico e nesse dia convidados a responder 

os instrumentos da pesquisa.  

Ao final, a amostra foi composta de 40 pacientes do sexo masculino 

reabilitados com prótese traqueoesofágica (24 – 60%), laringe eletrônica (10 – 25%) e 

voz esofágica (6 – 15%). Detalhes sobre a caracterização desses pacientes encontram-se 

nos anexos 1, 2 e 3. 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS  
 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa foram: Qualidade de Vida em 

Voz (QVV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV). 

 

4.3.1 QUALIDADE DE VIDA EM VOZ (QVV) 
 

Este instrumento é composto de 10 perguntas divididas nos domínios: Sócio 

Emocional e Funcionamento Físico (SPINA, 2009), com pontuação de 0 (não é um 
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problema) a 5 (é um problema muito grande) e escore total variando de 0 (pior QV) a 

100 (QV excelente). O escore geral é calculado de acordo com o seguinte algoritmo 

(GASPARINI, 2009): 

100 – (escore bruto - # itens no domínio ou total)  x 100  
               maior escore bruto possível - # itens 

 

Cálculo do Escore total (itens de 1 a 10): 

 

Total = 100 – (escore bruto – 10) x 100  
                          40 

 

Cálculo do Escore do domínio Sócio Emocional (itens 4, 5, 8 e 10): 

 
                   Sócio Emocional = 100 – (escore bruto - 4) x 100  
                                         16 

 

Cálculo do Escore do Funcionamento Físico (itens 1, 2, 3, 6, 7 e 9): 

 

       Funcionamento Físico = 100 – (escore bruto – 6) x 100  
         24 

 

 

4.3.2 ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL (IDV) 
 

Este instrumento é composto por três domínios, a saber, Emocional, Físico e 

Orgânico, com  10 questões em cada um deles que variam de zero a quatro, sendo zero a 

melhor pontuação e quatro a pior pontuação. O valor da pontuação dos domínios é 

determinado pela somatória das respostas dadas pelos pacientes e a pontuação pior 

representa maior desvantagem vocal. Pontuações de 0 a 40 indicam impacto discreto ou 

ausência de impacto; de 41 a 60, impacto moderado; e, de 61 a 100, impacto severo 

(BEHLAU, 2009). 
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O IDV produz quatro escores, um de desvantagem Total e três das sub-

escalas “E” (emocional), “F” (funcional) e o “O” (orgânica). As afirmativas do domínio 

“E” são: 7, 9, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30; do domínio “F” são: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 

16, 19, 22; e do domínio “O” são: 2, 4, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26. O cálculo do 

escore total é feito por somatória simples, sendo a desvantagem máxima de 120 pontos 

e a pontuação máxima, em cada sub-escala, de 40 pontos. Quanto maior um resultado 

nesse protocolo, pior é a desvantagem percebida pelo indivíduo. Sugere-se transformar 

os resultados finais para uma escala com base 100, utilizando-se uma simples regra de 

três (BEHLAU, 2011). 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS 
 

Aos pacientes, cujos prontuários foram selecionados, solicitou-se informar a 

data de agendamento médico para retorno e convidados por telefone pela pesquisadora 

responsável a responderem aos dois questionários anteriormente descritos. Foi 

esclarecido que a entrevista não traria qualquer ônus para os pacientes, uma vez que foi 

marcada de forma a coincidir com os dias agendados para consultas médicas. Durante a 

entrevista, foram fornecidas informações e explicações acerca do objetivo e benefícios 

do estudo, assim como do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado pelos 

pacientes (anexo 4). Esta pesquisa seguiu as normas estabelecidas para pesquisa em 

seres humanos contidas na Resolução 196/96. 

Os questionários foram lidos para o sujeito e preenchidos pela pesquisadora 

devido ao conhecimento anterior sobre o nível sociocultural baixo dos pacientes que 
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buscam atendimento no INCA. A coleta desses dados foi realizada no Ambulatório de 

Cabeça e Pescoço/ Hospital do Câncer I do Instituto Nacional de Câncer pela 

pesquisadora.  

Cabe lembrar que em especial os participantes desta pesquisa foram 

atendidos por mais de um fonoaudiólogo de forma individual, sendo que a pesquisadora 

também realizava terapia em grupo com os mesmos. 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 
  

Foi realizada a estatística descritiva por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, 

mínimo e máximo). 

Inicialmente foram calculados os escores dos domínios e os totais dos dois 

instrumentos, considerando a média de cada grupo analisado, a saber Voz Esofágica 

(VE), Laringe Eletrônica (LE) e Prótese Traqueoesofágica (PTE). 

Para verificar a aderência a curva normal dos índices, foi utilizado o teste de 

Kolmogov-Smirnov. Como algumas variáveis não apresentaram distribuição normal, 

optou-se por utilizar um teste não-paramétrico. A diferença dos índices entre os grupos 

Voz Esofágica (VE), Laringe Eletrônica (LE) e Prótese Traqueoesofágica (PTE) foi 

avaliada pelo teste de Kruskal-Wallis. 

Para os índices que apresentaram diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos, aplicou-se o teste post hoc de Dunn. 

Para todas as análises foi assumido um nível descritivo de 5% (p≤0,05) para 
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a significância estatística. 

Os dados foram digitados no programa Excel para Windows e as análises 

foram realizadas pelos softwares SPSS versão 17.0 para Windons, GraphPad InStat e 

Estaticamp. 

 A Figura 1 ilustra os procedimentos do método empregado. 

 

 

 

Figura 1 – Procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa. 
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5. RESULTADOS 
 

Conforme mencionado anteriormente, a amostra analisada foi composta por 

40 pacientes e dentre esses a maioria fazia uso da prótese PTE (60,0%), seguido da LE 

(25,0%) e VE (15,0%). A idade variou de 38 a 76 anos, e a descrição dessa variável, 

segundo grupo de reabilitação está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Descritiva da idade em anos, segundo tipo de reabilitação, saber laringe 

eletrônica (LE), prótese traqueoesofágica (PTE) e voz esofágica (VE).  

Descritiva 

da idade (anos) 

Tipo de reabilitação 

LE PTE VE 

    

n 10 24 6 

(dp) 60,7 (10,6) 59,7 (9,2) 59,3 (4,9) 

Mediana 62 59 60 

Mínimo 43 38 51 

Máximo 76 74 66 

 

 

A média total de idade dos sujeitos desta pesquisa foi de 59,91, dos sujeitos 

reabilitados com laringe eletrônica foi de 59,28, prótese traqueoesofágica 61,14, e voz 

esofágica 59,33. 

As médias dos escores registradas pelos sujeitos desta pesquisa para o QVV 

foram Total 70,6, e para os domínios Sócio Emocional, 72,26 e Funcionamento Físico, 

69,3. Quanto aos resultados do IDV foram encontrados para o escore Total, 34,4, e para 

os domínios Emocional, Funcional e Orgânico, respectivamente 33,7, 40,7 e 24,4  
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Na Tabela 2, os índices Totais e os domínios dos questionários QVV e IDV, 

para os pacientes que foram submetidos a reabilitação com laringe eletrônica (LE) 

foram estratificados em tercis e, observou-se que o terceiro tercil apresentou maior 

percentual em todos os domínios. 

 

Tabela 2 – Número e percentual de pacientes reabilitados com laringe eletrônica (LE), 

segundo tercis dos índices dos instrumentos Qualidade de Vida em Voz (QVV) e Índice 

de Desvantagem Vocal (IDV) (n=10). 

Domínios Tercis n % 
QVV 
 

   

                     Total 30,0 – 65,0 3 30,0 
 65,1 – 75,0 3 30,0 
 75,1 – 92,5 4 60,0 
    

                 Sócio Emocional 37,5 – 56,3 3 30,0 
 56,4 – 75,0 2 20,0 
 75,1 – 100,0 5 50,0 
    

               Funcionamento Físico 25,0 – 62,5 3 30,0 
 62,6 – 70,8 3 30,0 
 70,9 – 95,8 4 40,0 

IDV 
 
                    Total 

 
 

14,2 – 18,3 

 
 

3 

 
 

30,0 
 18,4 – 30,8 3 30,0 
 30,9 – 76,7 4 40,0 
    

      Emocional 15,0 – 20,0 3 30,0 
 20,1 – 30,0 3 30,0 
 30,1 – 75,0 4 40,0 
    

   Funcional 17,5 – 25,0 3 30,0 
 25,1 – 35,0 3 30,0 
 35,1 – 77,5 4 40,0 
    

Orgânico 0,0 – 5,0 3 30,0 
 5,1 – 20,0 2 20,0 
 20,1 – 65,0 5 50,0 
TOTAL  10 100,0 
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Destaca-se na Tabela 3 que os pacientes em uso de prótese traqueoesofágica 

(PTE) apresentaram para o segundo tercil valores acima de 70,0 para o escore do QVV. 

No domínio sócio-emocional, dos 24 pacientes analisados, 16 (66,7%) apresentaram o 

escore acima de 81,4. 

 
Tabela 3 – Número e percentual de pacientes reabilitados com prótese traqueoesofágica 

(PTE), segundo tercis do índice dos  instrumentos Qualidade de Vida em Voz  (QVV) e 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV) (n=24). 

Domínios Tercis n % 
QVV 
 

   

                   Total 45,0 – 75,0   8            33,3 
 75,1 – 90,0 7            29,2 
 90,1 – 100,0 9            37,5 
    

                      Sócio-Emocional 56,3 – 81,3 8            33,3 
 81,4 – 93,8  5            20,8 
 93,9 – 100,0 11            45,9 
    
               Funcionamento Físico 33,3 – 70,8 7            29,2 
 70,9 – 91,7 9            37,5 
 91,8 – 100,0 8            33,3 
    
IDV  
 
                    Total 

 
 

3,3 – 15,0 

 
 

8 

         
 

       33,3 
 15,1 – 29,2 7           29,2 
 29,3 – 59,2 9          37,5 
    

    Emocional 5, 0 – 20,0 7         29,2 
 20,1 – 30,0 9           37,5 
 30,1 – 65,0 8        33,3 
    

   Funcional 0,0 – 12,5 8         33,3 
 12,6 – 37,5 8           33,3 
 37,6 – 60,0 8        33,3 
    

  Orgânico 0,0 – 2,5 5       20,8 
 2,6 – 17,5 10          41,7 
 17,6 – 42,5 9          36,0 
TOTAL  24          100,0 
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Verifica-se que, nos pacientes com a reabilitação por meio de voz esofágica 

(VE) houve uma distribuição homogênea na maioria dos tercis analisados, referentes ao 

QVV e IDV (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Número e percentual de pacientes reabilitados com voz esofágica (VE), 

segundo tercis dos índices dos instrumentos Qualidade de Vida em Voz (QVV) e 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV) (n=6). 

Domínios Tercis n % 
QVV 
 

   

                   Total 10,0 – 47,5 2             33,3 
 47,6 – 57,6 2             33,3 
 57,7 – 92,5 2             33,3 
    

                              Sócio-Emocional 0,0 – 49,9 1             16,7 
 50,0 – 56,3 3             50,0 
 56,4 – 93,8 2             33,3 
    
                     Funcionamento  

Físico 
16,7 – 37,5 2             33,3 

 37,6 – 62,5 2             33,3 
 62,6 – 91,7 2             33,3 
                
IDV 
 

   

                   Total 15,0 – 33,3 2 33,3 
 33,4 – 51,7 2 33,3 
 51,8 – 72,5 2 33,3 
    

    Emocional --------------- 0 0,0 
 25,0 – 27,5 4 66,7 
 27,6 – 90,0 2 33,3 
    

   Funcional 15,0 – 55,0 2 33,3 
 55,1 – 67,5 2 33,3 
 67,6 – 85,0 2 33,3 
    

  Orgânico  5,0 – 20,0 2 33,3 
 20,1 – 45,0 2 33,3 
 45,1 – 50,0 2 33,3 
TOTAL  6           100,0 
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Após essa etapa de descrição, os escores foram submetidos à análise para 

verificar a aderência a curva normal. Observa-se na Tabela 5 que alguns índices não 

apresentaram distribuição normal (p<0,05). 
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Tabela 5 – Análise da distribuição normal dos valores dos índices dos instrumentos 

Qualidade de Vida em Voz (QVV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV) segundo tipo 

de reabilitação (n=40).  

Domínios Tipo de   Reabilitação p* 

QVV   
Total LE 0,200 

 PTE 0,044* 
 VE 0,200 
   

Sócio-Emocional LE 0,017* 
 PTE <0,001* 
 VE 0,083 
   

Funcionamento Físico LE 0,112 
 PTE 0,122 
 VE 0,200 

IDV 
 

  

Total LE 0,050* 
 PTE 0,012* 
 VE 0,200 
   

Emocional LE 0,081 
 PTE 0,084 

 VE   0,034* 
   

Funcional LE 0,105 
 PTE 0,055 
 VE 0,164 
   

Orgânico LE 0,200 
 PTE 0,126 
 VE 0,200 
   

*Kolmogov-Smirnov; * p<0,05 
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Na Tabela 6, quanto à comparação entre os grupos para os índices de QVV, 

os domínios Total (p=0,027) e Sócio Emocional (p=0,006) apresentaram diferença 

estatisticamente significativa. Observa-se que no domínio Sócio Emocional de QVV, a 

mediana para o grupo com o tipo de reabilitação PTE foi maior quando comparado aos 

demais grupos de comparação (p=0,004). Houve ainda diferença estatística significativa 

entre os grupos LE, PTE e VE para o IDV Total e Funcional (respectivamente, p=0,049 

e p=0,012).  
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Tabela 6 – Análise descritiva dos instrumentos Qualidade de Vida em Voz (QVV) e 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV), segundo tipo de reabilitação realizada com Voz 

Esofágica (VE), Laringe Eletrônica (LE)  ou Prótese Traqueoesofágica (PTE). 

Domínios 
Tipo de 
Reabili 
tação 

n  
(DP) 

Mediana Mínimo         Máximo  p (K-W)* 

QVV 
 

Total 

       
 

LE 

1 
1

10 

 
73,6 

(19,0) 

 
 

75,0 

 
 

30,0 

 
 

92,5 

 
 

0,027* 

 

 
PTE 

 
24 

 
82,9 

(15,2) 

 
85,0 

 
45,0 

 
100,0 

 

 

 
VE 

 
6 

 
55,4 

(27,3) 

 
56,3 

 
10,0 

 
92,5 

 

        
Sócio-

Emocional 
      

LE 
1

10 
 

76,9 
(21,5) 

 
87,5 

 
37,5 

 
100,0 

 
0,006* 

 

 
PTE 

 
24 

 
87,8 

(14,5) 

 
93,8 

 
56,3 

 
100,0 

 

1  

 
VE 

 
6 

 
52,1 

(30,3) 

 
53,1 

 
0,0 

 
93,8 

 

        
Funcionamento

Físico 
LE 110 70,8 

(20,0) 
68,8 25,0 95,8 0,078 

 PTE 24 79,7 
(19,2) 

85,4 33,3 100,0  

 VE 6 57,6 
(27,3) 

60,4 16,7 91,7  

        

IDV 
 

 
      

Total LE 10 32,1 
(17,7) 

29,6 14,2 76,7 0,049* 

 PTE 24 24,8 
(15,8) 

19,2 3,3 59,2  

 VE 6 46,4 
(19,8) 

50,8 15,0 72,5  

        

Emocional LE 10 32,8 
(17,3) 

30,0 15,0 75,0 0,586 

 PTE 24 29,7 
(16,6) 

25,0 5,0 65,0  

 VE 6 38,8 
(25,8) 

26,3 25,0 90,0  

        

Funcional LE 10 37,5 
(16,7) 

35,0 17,5 77,5 0,012* 

 PTE 24 26,3 
(19,3) 

20,0 0,0 60,0  

 VE 6 58,3 
(23,8) 

62,5 15,0 85,0  

        

Orgânico LE 10 23,8 
(19,2) 

23,8 0,0 65,0 0,061 

 PTE 24 15,1 
(12,9) 

11,3 0,0 42,5  

 VE 6 33,8 
(18,3) 

38,8 5,0 50,0  

*Kruskal – Wallis * p<0,05 
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Diferenças estatísticas identificadas anteriormente pelo teste de Kruskal-

Wallis (Tabela 6) são neste momento confirmadas como sendo referentes as 

comparações entre o grupo que fez reabilitação com prótese traqueoesofágica (PTE) 

versus grupo reabilitado com voz esofágica (VE), conforme mostrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Análise post hoc dos índices dos instrumentos Qualidade de Vida em Voz 

(QVV)  e Índice de Desvantagem Vocal (IDV) na comparação entre os tipos de 

reabilitação. 

Domínios        Comparação p* 

QVV 

Total 

 

LE vs PTE 

 

> 0,05 

 LE vs VE > 0,05 

 PTE vs VE < 0,05 

   

Sócio Emocional LE vs PTE > 0,05 

 LE vs VE > 0,05 

 PTE vs VE < 0,01 

          

   

IDV 

Total 

 

LE vs PTE 

 

> 0,05 

 LE vs VE > 0,05 

 PTE vs VE < 0,05 

   

         Funcional LE vs PTE > 0,05 

 LE vs VE > 0,05 

 PTE vs VE < 0,05 

   

*teste post hoc Dunn 
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6. DISCUSSÃO 
 

Para este estudo optou-se por selecionar apenas sujeitos do sexo masculino 

por conta da maior incidência de homens na Seção de Cabeça e Pescoço do Instituto 

Nacional de Câncer no período analisado. Tal fato é confirmado na literatura, quando há 

relatos de que Tumores de laringe, especialmente as neoplasias, são mais frequentes em 

pacientes do sexo masculino (FURIA, 2006; BARROS, 2007; ALVARENGA, 2008; 

EVANS, 2009; DESPHANDE, 2009; ORIDATE, 2009; EDEFONTI, 2010; 

AZEVEDO, 2011; MOURKABEL, 2011; KASPER, 2011), que fazem uso do tabaco e 

álcool (HORTENSE, 2008; ALVARENGA, 2008). 

Com relação a faixa etária, os sujeitos desta pesquisa tinham entre 38 a 76 

anos. Segundo a literatura, apesar do câncer de laringe acometer, em maior número, 

adultos idosos (ALVARENGA, 2008), cresce o número de pacientes jovens, ou seja, 

indivíduos de idade inferior a 40 anos, acometidos por carcinoma epidermóide em 

região de cabeça e pescoço (VENTURI, 2004). Tal fato foi constado nesta pesquisa que 

contou com dois sujeitos com idade inferior a 40 anos. Acredita-se 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 mesmo em indivíduos não etilistas e tabagistas (DÖBROSSY, 2005; RUIZ, 

2006; BATISTA, 2008; SANTOS, 2012). 

A maioria dos pacientes que participou desta pesquisa apresenta nível sócio-

econômico-cultural baixo. Segundo a literatura, o baixo grau de escolaridade está 

associado à maior vulnerabilidade para o câncer em estudo (ANDRE, 1995; BRENER, 
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2007; SANTOS, 2012). É constatado ainda que quanto maior a instrução do paciente, 

menor a frequência do uso de tabaco e mais comum o diagnóstico de tumores em 

tamanhos menores (NOCE, 2008; SANTOS, 2012). Pessoas com maior grau de 

escolaridade apresentam melhor habilidade cognitiva, o que influencia, 

consequentemente, na capacidade de percepção da doença e tomada de decisão (SILVA, 

2009; SANTOS, 2012). 

Por meio dos resultados desta pesquisa, foi possível constatar que as médias 

dos escores de QVV (70,6) e IDV (34,4) em relação à idade (59,9) são compatíveis com 

estudos nacionais (FURIA, 2006; AZEVEDO, 2011) e internacionais (EVANS, 2009; 

DESPHANDE, 2009; SCHINDLER, 2011; KASPER, 2011).      

A média do escore Total do IDV (34,4) indica maior desvantagem vocal, 

quando comparada a encontrada no estudo de Oridate (2009) (IDV total de 11,24), 

porém menor, quando comparada aos estudos de Evans et al. (2009) 38,6 e Kasper 

(2011) igual 38.     

Na análise das médias encontradas nos domínios do IDV Emocional (33,7), 

Funcional (40,7) e Orgânico (24,4) constata-se relato de maior desvantagem vocal, 

quando comparadas a estudo internacional (SCHINDLER, 2011).  

Tais diferenças parecem estar relacionadas ao perfil do paciente submetido 

ao tratamento de câncer de cabeça e pescoço no Instituto Nacional de Câncer, uma vez 

que esse chega a instituição na maioria das vezes com a doença avançada, baixo nível 

sócio-econômico-cultural, tabagista e etilista, fatores esses presentes em outras 

pesquisas (ALVARENGA, 2008). 

Os escores do QVV, ao serem analisados considerando o tipo de 
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reabilitação, parecem indicar que a voz dos pacientes reabilitados com prótese 

traqueoesofágica gera menor repercussão na qualidade de vida (QVV), quando 

comparados aos que fazem uso de laringe eletrônica ou voz esofágica. Estudo 

internacional (MOUKARBEL, 2011) evidenciou resultados semelhantes. 

Em contrapartida, dentre os três grupos analisados neste estudo, a voz 

daqueles reabilitados com voz esofágica foi a que gerou maior impacto em relação a 

qualidade de vida dos sujeitos, dado também registrado em outra pesquisa nacional 

(BARROS, 2007).  

Em relação ao Índice de Desvantagem Vocal, o escore dos pacientes 

reabilitados com prótese traqueoesofágica indicou menor desvantagem vocal quando 

comparado com pacientes de estudo internacional (EVANS et al., 2009).  

Importante destacar que a comunicação de pacientes reabilitados com 

prótese traqueoesofágica é influenciada pela entonação e fluência da fala e não apenas 

pela qualidade vocal propriamente dita (FOUQUET, 2012). O falante traqueoesofágico 

utiliza o ar pulmonar para produzir a voz traqueoesofágica, e tal fato o difere do falante 

esofágico que produz a voz por meio do ar que fica reservado no esôfago, ou seja, o 

paciente com VE não utiliza o ar pulmonar para falar. 

Ao comparar os resultados deste estudo com a maioria dos outros estudos, 

pode-se perceber que os sujeitos desta pesquisa apresentaram melhores resultados, ou 

seja   informaram que a voz da forma como se apresenta gera menor impacto na 

qualidade de vida e consequentemente menor desvantagem vocal. Tal fato ocorre 

provavelmente porque no serviço de Fonoaudiologia do Instituto Nacional de Câncer 

todos os métodos de reabilitação são oferecidos aos pacientes sem nenhum custo. Esses 
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ao fazerem a melhor opção, na sua opinião, percebem a possibilidade de voltar a se 

comunicar de forma mais adequada em condições de melhorar sua qualidade de vida.  

A escolha de um método ideal para reabilitação da comunicação oral para o 

laringectomizado total é sempre motivo de discussão entre fonoaudiólogos, e nesse 

momento é importante analisar a necessidade do paciente, sua demanda emocional e 

profissional. Para exemplificar, um paciente que procurou o Instituto Nacional de 

Câncer, por ser profissional da voz, iniciou a reabilitação da comunicação com laringe 

eletrônica e depois optou por colocar a prótese traqueoesofágica, apresentando assim 

uma melhor qualidade vocal, e de fácil entendimento, com melhora de sua autoestima. 

Para alguns fonoaudiólogos essa poderia não ser a melhor opção, mas foi para esse 

paciente em particular.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram a importância de estudos 

mais aprofundados com protocolos de avaliação vocal em pacientes laringectomizados 

totais. Em 2011, LundstrÖm desenvolveu um instrumento especifico para falantes 

traqueoesofágicos no qual apresenta uma proposta de preenchimento fácil e rápido. 

Acredita-se que, para futuros trabalhos com pacientes laringectomizados, seja 

importante a utilização de instrumento dessa natureza, que possa avaliar voz desses 

pacientes, para ser analisado em associação a outros que avaliam a qualidade de vida ou 

a desvantagem vocal.   
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7. CONCLUSÃO  

 
A reabilitação do laringectomizado total com prótese traqueoesofágica 

segundo autorreferência dos pacientes, repercutiu de forma mais positiva na qualidade 

de vida, com menor desvantagem vocal quando comparada com laringe eletrônica e voz 

esofágica. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO  1 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
REABILITADOS COM LARINGE ELETRÔNICA 

 
 
 

Tipo de Cirururgia Sítio Estadio RxT Reabilitado 
1 1 T4aN1 2 2 
1 1 T4aN0M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4aN0M0 2 2 
1 1 T4aN0M0 2 2 
1 1 T4N2cM0 2 2 
1 1 T4aN2c 2 2 
1 1 T4N2bM0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 2 T3N2cM0 2 2 

Tipo de Cirurgia= (1) Laringectomia Total; (2) Laringectomia Total+Faringectomia; (3) Laringectomia Total + 

reconstrução de Jejuno/ Sítio= (1) Laringe; (2) hipofaringe/Rxt (radioterapia)=(1) pré-operatório; (2) pós-operatório/ 

Reabilitado=(1) não; (2) sim.  
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ANEXO 2 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS REABILITADOS 
COM PRÓTESE TRAQUEOESOFÁGICA 

 
 

Tipo de Cirurgia Sítio Estadio RxT Reabilitado 
1 1 T4N2bM0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
2 1 T4N1M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T4N2cM0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
2 2 T4aN0M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4N2bM0 2 2 
2 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4N2b 3 2 
1 1 T3N0M0 3 2 
1 2 T3N1M0 2 2 
1 1 T4N1M0 2 2 
1 1 T4aN0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T4N1M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 

Tipo de Cirurgia= (1) Laringectomia Total; (2) Laringectomia Total+Faringectomia; (3) Laringectomia Total + 

reconstrução de Jejuno/ Sítio= (1) Laringe; (2) hipofaringe/Rxt (radioterapia)=(1) pré-operatório; (2) pós-operatório/ 

Reabilitado=(1) não; (2) sim. 
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ANEXO 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS REABILITADOS 
COM VOZ ESOFÁGICA 

 
 

Tipo de Cirurgia Sítio  Estadio RxT Reabilitado 
1 1 T4aN0M0 2 2 
1 1 T3N0M0 2 2 
1 1 T4N1M0 2 2 
1 1 T4N0M0 2 2 
1 1 T4N1M0 2 2 
1 1 T4N2cM0 2 2 

Tipo de Cirurgia= (1) Laringectomia Total; (2) Laringectomia Total+Faringectomia; (3) Laringectomia Total + 

reconstrução de Jejuno/ Sítio= (1) Laringe; (2) hipofaringe/Rxt (radioterapia)=(1) pré-operatório; (2) pós-operatório/ 

Reabilitado=(1) não; (2) sim. 
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ANEXO 4 – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA DO INSTITUTO 
NACIONAL DE CÂNCER (INCA) 
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ANEXO 5 – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA DA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC SP) 
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Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 
Tel/Fax: (11) 3670-8466 – e-mail: cometica@pucsp.br  – site: http://www.pucsp.br/cometica  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

Protocolo de Pesquisa nº 494/2011 
 

Faculdade de Ciêncas Humanas e da Saúde  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Léslie Piccolotto Ferreira 
Autor(a): Priscila Rodrigues Prado Prado Zagari 
 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado 
Repercursão dos métodos de reabilitação de comunicação oral na qualidade de vida e 
desvantagem vocal de laringectomizados totais 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 15/12/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 494/2011. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 15 de dezembro de 2011. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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ANEXO 6 – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

REPERCUSSÃO DA REABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL NA 

QUALIDADE DE VIDA E DESVANTAGEM VOCAL EM 

LARINGECTOMIZADOS TOTAIS. 

  
 

 

Nome doVoluntário:____________________________________________________ 

 

Você realizou cirurgia para tratamento de câncer de cavidade oral ou laringe na Seção de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço do INCA há, pelo menos, seis meses e queremos a sua autorização para que 
possamos fazer uma pesquisa sobre Qualidade de Vida e Voz entre os pacientes do INCA.  Por isso 
solicito a sua autorização para a realização desse estudo através deste termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

Para que você possa decidir se quer participar dando ou não seu consentimento, precisa conhecer 
seus benefícios, riscos e implicações. 

 

 

OBJETIVO 

Essa pesquisa tem como objetivos avaliar sua Qualidade de Vida e Voz após a cirurgia e 
tratamento com radioterapia, avaliar as conseqüências desses tratamentos para a sua vida e obter meios de 
implementar ações para melhorar seu tratamento no futuro.  

 

 

PROCEDIMENTOS 

Essa pesquisa envolve a aplicação de dois questionários para avaliar sua voz. Suas informações 
serão coletadas por uma fonoaudióloga, através da aplicação dos questionários de Qualidade de Vida e 
Voz (QVV) e do questionário de índice de Desvantagem Vocal (IDV) com questões objetivas, que 
avaliam como está sua voz e qualidade de vida durante os últimos sete dias. A fonoaudióloga fará as 
perguntas e anotará as respostas. Faremos também uma coleta de amostra de fala que será gravado em 
áudio e vídeo.  

 

RISCOS 

 O seu tratamento será exatamente o mesmo caso você dê ou não o seu consentimento para a 
realização dessa pesquisa. Esta pesquisa não tem nenhum risco médico, porém pode deixar você 
sensibilizado por lembrar do diagnóstico da doença e da sua condição atual. Caso ocorra qualquer 
alteração você será encaminhado para um profissional específico do INCA/HCI. Não estão previstos 
riscos adicionais a você pelo seu consentimento para a realização da pesquisa. 
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BENEFÍCIOS 

Espera-se com esta pesquisa identificar e avaliar as conseqüências dos tratamentos para a sua vida 
e implementar ações para melhorar a sua qualidade de vida.  

 

ACOMPANHAMENTO, ASSITÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

Você será convidado por telefone pela pesquisadora responsável pela aplicação dos questionários, 
a participar da pesquisa, que será realizada no mesmo dia em que for agendada sua consulta no 
Ambulatório de Cabeça e Pescoço. Caso concorde em participar, a profissional fornecerá os questionários 
para você preencher. Se não conseguir preencher os questionários, a profissional poderá ajudá-lo. 
Qualquer dúvida deverá ser esclarecida com a fonoaudióloga responsável pela coleta dos dados, Priscila 
Rodrigues Prado Prado, que acompanhará você durante a pesquisa. 

  

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

Além da equipe de saúde que cuida de você, seus questionários poderão ser consultados pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer – INCA e equipe de pesquisadores 
envolvidos. A utilização dos dados será permitida somente com sua assinatura do TCLE e seus dados 
serão confidenciais. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu questionário sejam 
utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão apenas caso você permita. 

 

CUSTOS 

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento a você pela sua autorização para fazer essa 
pesquisa. Tal pesquisa não trará gastos extras, visto que será marcada nos mesmos dias agendados para 
suas consultas médicas.  

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua autorização para se fazer a pesquisa é completamente 
voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento 
sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de você decidir interromper a 
autorização para a publicação de seus dados, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de dados 
para a publicação de seus dados será imediatamente interrompida. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos a você e aos seus familiares a fazerem perguntas a qualquer momento. Nesse 
caso, por favor, ligue para a fonoaudióloga responsável pela coleta dos dados Priscila Rodrigues Prado 
Prado nos telefones 25066392/ 91108487. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos, também 
pode contar com os Comitês de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer – INCA, Rua André 
Cavalcanti 37, telefone 21 – 3233-1410, e da PUC SP na Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo 
– SP – CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-8466.  
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 
 

 

Li as informações acima e entendi o propósito de se fazer esta pesquisa, assim 
como os benefícios e riscos potenciais da participação na mesma. Tive a oportunidade 
de fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente 
meu consentimento para a participação nesta pesquisa e a utilização dos meus dados. 

 
Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
 
 

_________________________________________________         ____ / _____ / _____ 
(Assinatura do Paciente)                                           dia      mês      ano 

 
__________________________________________________________________ 

     (Nome do Paciente – letra de forma) 
 
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes da pesquisa 

ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 
 
 

_________________________________________________            ____ / ____ / ____ 
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)                   dia     mês    ano 
 
                                                                                                    

_________________________________________________            ____ / ____ / ____ 
(Assinatura do pesquisador)                                            dia     mês    ano 
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ANEXO 7 - QUALIDADE DE VIDA EM VOZ 
 

 

PROTOCOLO DE QUALIDADE DE VIDA EM VOZ – QVV 

Publicação da validação: GASPARINI, BEHLAU 2009 

 
Estamos procurando compreender melhor como um problema de voz pode interferir nas atividades 

de vida diária. Apresentamos uma lista de possíveis problemas relacionados à voz. Por favor, responda a 

todas as questões baseadas em como sua voz tem estado nas duas últimas semanas. Não existem respostas 

certas ou erradas.  Para responder ao questionário, considere tanto a gravidade do problema, como sua 

freqüência de aparecimento, avaliando cada item abaixo de acordo o tamanho do problema que você tem. 

A escala que você irá utilizar é a seguinte: 

1 = não é um problema   

2 = é um problema pequeno   

3 = é um problema moderado/médio   

4 = é um grande problema   

5 = é um problema muito grande 

 

Por causa de minha voz                       O quanto isto é um problema? 

 

1. Tenho dificuldades em falar forte (alto)                       1  2  3  4  5   

ou ser ouvido em lugares barulhentos. 

2. O ar acaba rápido e preciso respirar                        1  2  3  4  5   

muitas vezes enquanto eu falo. 

3. Às vezes, quando começo a falar não sei como                            1  2  3  4  5   

minha voz vai sair. 

4. Às vezes, fico ansioso ou frustrado (por causa                             1  2  3  4  5   

da minha voz). 

5. Às vezes, fico deprimido (por causa da minha voz).                              1  2  3  4  5 

6. Tenho dificuldades em falar ao telefone (por                                        1  2  3  4  5   

causa da minha voz). 

7. Tenho problemas no meu trabalho ou para desenvolver                        1  2  3  4  5   

minha profissão (por causa da minha voz). 

8. Evito sair socialmente (por causa da minha voz).                                 1  2  3  4  5 

9. Tenho que repetir o que falo para ser compreendido.                           1  2  3  4  5 

10. Tenho me tornado menos expansivo (por causa da minha voz)           1  2  3  4  5 
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ANEXO 8 – ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL 

 

PROTOCOLO DO ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL – IDV 

Publicação da validação: BEHLAU, ALVES DOS SANTOS, OLIVEIRA 2011 

 

Instruções:  “As afirmações abaixo são usadas por muitas pessoas para descrever suas vozes e o 

efeito de suas vozes na vida. Circule a resposta que indica o quanto você compartilha da mesma 

experiência”.  

 

0 = Nunca  

1 = Quase nunca  

2 = Às vezes  

3 = Quase sempre  

4 = Sempre 

 
1. As pessoas têm dificuldade em me ouvir por causa da minha voz         0     1     2     3     4 

2. Fico sem ar quando falo                          0     1     2     3     4 

3. As pessoas têm dificuldade de me entender em lugares barulhentos      0     1     2     3     4 

4. Minha voz varia ao longo do dia                0     1     2     3     4  

5. Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de um outro cômodo da casa  0     1     2     3     4  

6. Uso menos o telefone do que eu gostaria            0     1     2     3     4  

7. Fico tenso quando falo com os outros por causa da minha voz       0     1     2     3     4  

8. Tenho tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha voz     0     1     2     3     4  

9. As pessoas parecem se irritar com a minha voz            0     1     2     3     4 

10. As pessoas perguntam: “O que você tem na voz?”         0     1     2     3     4 

11. Falo menos com amigos, vizinhos e parentes por causa da minha voz      0     1     2     3     4  

12. As pessoas pedem para eu repetir o que falo quando conversamos pessoalmente    0     1     2     3     4  

13. Minha voz parece rouca e seca               0     1     2     3     4  

14. Sinto que tenho que fazer força para a minha voz sair          0     1     2     3     4 

15. Acho que as pessoas não entendem o meu problema de voz        0     1     2     3     4 

16. Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal         0     1     2     3     4  

17. Não consigo prever quando minha voz vai sair clara          0     1     2     3     4  

18. Tento mudar minha voz para que ela saia diferente          0     1     2     3     4  

19. Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz        0     1     2     3     4  

20. Faço muito esforço para falar                0     1     2     3     4  

21. Minha voz é pior no final do dia             0     1     2     3     4  

22. Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos      0     1     2     3     4  

23. Meu problema de voz me chateia               0     1     2     3     4  

24. Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz        0     1     2     3     4  
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25. Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem           0     1     2     3     4 

26. Minha voz falha no meio da fala               0     1     2     3     4  

27. Fico irritado quando as pessoas me pedem para repetir o que falei      0     1     2     3     4  

28. Fico constrangido quando as pessoas me pedem para repetir o que falei          0     1     2     3     4  

29. Minha voz me faz sentir incompetente               0     1     2     3     4  

30. Tenho vergonha do meu problema de voz             0     1     2     3     4  

 

 


