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FONOAUDIOLÓGICA PERFORMANCE IN TOTAL PATIENTS 
LARINGECTOMIZADOS  

  

CAMILA BORGES ROSA 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo mostrar o papel do fonoaudiólogo 

na área de câncer de cabeça e pescoço, em especial no câncer de laringe. A 

laringectomia total consiste na retirada da laringe devido ao câncer provocado, 

principalmente, pelo consumo excessivo do fumo e álcool. Este artigo é uma revisão de 

literatura baseada na busca de livros e artigos nacionais datados de 1991 a 2006. Os 

artigos foram levantados em sites de busca: scielo, bireme, scholar Google. De acordo 

com o levantamento bibliográfico, vimos a importância do fonoaudiólogo neste 

trabalho, mostrando que mesmo com a retirada total da laringe, que é o órgão 

responsável pela fala, o paciente é capaz de voltar a se comunicar.  

Palavras-chave:câncer, laringectomia total, voz esofágica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A laringe é uma estrutura impar músculo-cartilagínea, localizada na linha média 

anterior ao pescoço, na extremidade superior da traquéia que desempenha funções 

complexas na respiração (proteção de vias aéreas) e fonação (geração de som). Algumas 

vezes, tumores nesta região são diagnosticados tardiamente, em virtude da inexistência 

de sintomas em fases iniciais, o que acaba favorecendo seu crescimento. (ASSAYAG et 

al, 2006).  

O câncer é uma neoplasia maligna que se não tratada em tempo evolui com 

metástase, podendo disseminar-se por todo o organismo. O tipo mais freqüente em 

cabeça e pescoço é chamado de carcinoma espino-celular de origem epitelial tendo 

como principal causa o fumo e o álcool. (NEMR, 2005). 

Para Flávio e Zago (1997), a cirurgia laringectomia total está indicada para o 

tratamento das pessoas com câncer de laringe. Nesta, há remoção total da laringe 

incluindo a cartilagem tireóide, cordas vocais e epiglote. Em geral a ressecção 

ganglionar cervical radical está associada à cirurgia, e a radioterapia é realizada no pós-

operatório. 

Esta cirurgia é considerada um procedimento altamente multilatório, devido às 

conseqüências fisiológicas e psicológicas para o paciente. Entre as conseqüências 

fisiológicas incluem-se a alteração da via respiratória, traqueostomia permanente, 

afonia, diminuição do olfato e paladar. As conseqüências psicossociais incluem: 

alteração da imagem corporal, alteração da comunicação, atividades sócias e auto-

estima. (FLÁVIO; ZAGO, 1999).  

A reabilitação do paciente laringectomizado pressupõe o atendimento 

interdisciplinar, que terá por meta facilitar sua inserção na sociedade e para tanto, 

deverá subsidiá-lo em aspectos relativos à saúde de modo a promover a qualidade de 

vida. No que se refere especificamente à intervenção do fonoaudiólogo, o objetivo é 

propiciar alternativas para a produção de uma nova voz, para que o sujeito participe 

ativamente das relações sociais. (MOURÃO et al, 2006).  

Com a retirada da laringe, que é o órgão da fonação onde encontramos as pregas 

vocais, haverá possíveis alterações na imagem corporal, voz, fala e deglutição. 

(CHARONE; MARTINS, 2001).  



A laringectomia total gera perdas irreversíveis ao ser humano, sempre de difícil 

assimilação em especial por afetar as condições físicas, sociais e emocionais de seu 

viver. A evidente mudança física ocasionada pela cirurgia, à dificuldade de contato 

interpessoal e o preconceito devido à doença trazem problemas de diferentes ordens. 

Todos esses fatores restringem a retomada das relações sociais estabelecidas no 

cotidiano, as quais ficam limitadas pela ausência da voz, já que os sujeitos não se 

percebem mais e não são percebidos como sujeitos ativos em relação ao aspecto 

linguístico. (MOURÃO et al 2006).  

A atuação fonoaudiológica nessa área vem se expandindo cada vez mais, 

mostrando a necessidade de um fonoaudiólogo numa equipe interdisciplinar que trata do 

paciente com câncer de laringe. (CHARONE; MARTINS, 2001). 

A terapia fonoaudiológica, nesses casos, visa o atendimento individual, com o 

objetivo de desenvolver a voz esofágica, eliminar os vícios de comunicação tais como: 

ruído de estoma, clunk da deglutição, grimacias faciais etc. (FURIA; MOURÃO; 

CARRARA de ANGELIS, 2000). 

Em decorrência de todos estes fatores, ressalta-se a importância do 

conhecimento sobre o câncer de laringe, suas causas e as possíveis alterações que 

podem advir da patologia, assim como a atuação fonoaudiológica na equipe 

interdisciplinar, tanto no período pré-operatório como no pós- operatório. (CHARONE; 

MARTINS, 2001). 

Este estudo tem como objetivo realizar uma revisão de artigos da atuação 

fonoaudiológica em pacientes laringectomizados totais, mostrando que após a retirada 

total da laringe (que é o órgão principal da fonação) o paciente é capaz de voltar a 

comunicar-se. 

 

 

 

 



MÉTODO                                                                                                             

                  A presente pesquisa é uma revisão de literatura baseada na busca de livros e 

artigos nacionais e datados de 1991 a 2006, que englobem os temas: câncer de laringe, 

laringectomia, voz esofágica, disfagia, reabilitação fonoaudiológica, terapia 

miofuncional e resultados de pesquisas da eficácia desta reabilitação e terapia. O estudo 

realizou-se ainda por meio de levantamento junto a sites de busca na área da saúde 

como: Scielo, Bireme, Scholar Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REVISÃO DE LITERATURA 

Para Angelis, Fúria, Mourão (1997), o tratamento do câncer é complexo e 

geralmente envolve o trabalho de diversos especialistas especificamente treinados e 

experientes em locais que possuem infra-estrutura eficiente para atender a todas as 

necessidades do paciente. 

Porém, a reabilitação não é um processo simples. Ele é permeado por situações 

de desmotivação e dificuldades, exigindo persistência força de vontade e busca de 

alternativas para conviver diferentes situações (FLÁVIO; ZAGO, 1999). 

Segundo Gonçalves e Behlau (1997), o indivíduo que é diagnosticado com 

câncer de laringe e não pode sujeitar-se a uma cirurgia parcial que conserve as funções 

deste órgão, deverá se submeter-se a uma laringectomia total com conseqüência da 

perda do mecanismo básico para a produção da voz. 

O conhecimento e a compreensão dos fatores relacionados à laringectomia total 

e a recuperação com a voz esofágica possibilitam a assimilação de uma nova imagem 

corporal, fornecendo condições de fazer a ação, ou seja, de produzir o som esofágico e 

posteriormente compreender seu mecanismo, abstraindo e automatizando a nova voz 

com base nadiferenciação entre fazer e compreender. Desta forma, o paciente teria 

condições de usar a nova voz em qualquer situação comunicativa. Conseqüentemente, 

não se pode minimizar o impacto que a laringe total promove ao paciente em seus 

vários aspectos de sobrevivência física (conforto e dor) pessoal, familiar, social e 

profissional. (CARMO; CAMARGO; NEMR, 2006). 

Zago e Sawada (1998) afirmam que a laringectomia total é considerada um 

procedimento altamente mutilatório devido às conseqüências para o paciente. Angelis, 

Fúria e Mourão (1997) colocam que a principal sequela da laringectomia total é a perda 

da voz. 

Nemr (1998) acrescenta que apresentar um paciente já reabilitado pode ser um 

recurso utilizado, mas só em casos excepcionais como de recusa do tratamento proposto 

ou por solicitação do paciente, o que deverá ser feito com muito critério e sempre na 

presença do fonoaudiólogo. 



Segundo Lofiego (1994) a fonoaudiologia também atua preventivamente no que 

tange a patologia em questão, ou seja, com relação ao paciente laringectomizado. A 

fonoaudiologia tem, neste caso por objetivos: 

- Orientar o paciente antes e depois da cirurgia de retirada da laringe; 

- Orientar a família do paciente para que esta entenda a importância do apoio 

que o paciente necessita para a sua completa recuperação; 

- Orientar outros profissionais objetivando a completa integração do paciente ao 

meio em que vive; 

- Orientar a comunidade para que esta não estigmatize o paciente 

laringectomizado e que o auxilie a reintegrar-se ao seu meio social e readaptar-se a sua 

nova vida; 

- Acompanhar o paciente com o intuito de ajudá-lo em suas dificuldades e de 

realizar o trabalho terapêutico de reeducação vocal. 

Angelis e Martins (2000) demonstram que a orientação pré-operatória é de suma 

importância para o paciente, permitindo ainda um contato inicial com a pessoa que lhe 

auxiliará em seu processo de reabilitação.  

Para Angelis e Martins (2000) a orientação pós-operatória contribui para que o 

contato entre paciente e terapeuta, realizado no período pré-operatório se restabeleça, 

fazendo com que todas as dúvidas sejam sanadas. Os pacientes que obtiveram 

acompanhamento fonoaudiológico pós-operatório imediato chegam para a fonoterapia 

mais confiantes no seu processo de reabilitação. 

NEMR (1998) relata que o atendimento pós-operatório tem como objetivo 

reforçar as informações dadas no período pré-operatório, tranquilizar o paciente quanto 

a dificuldades de comunicação daquele momento, reforçar a atenção para os aspectos 

que forem provisórios e enfatizar a ajuda que poderemos dar a ele para as mudanças 

definitivas. 

Algumas informações, segundo Marchesan (2005) são absolutamente 

imprescindíveis e o paciente não pode ir para a cirurgia sem tê-las. Por exemplo: um 

paciente que vai ser submetidos à laringectomia total precisa saber que vai perder a 

laringe, que vai perder a voz laríngea e que vai ficar com traqueostomia definitiva. 



NEMR (1998) considera que o fonoaudiólogo pode intervir no pós-operatório 

com alguns exercícios específicos, desde que haja a autorização medica. Porém, na 

maioria dos casos a fonoterapia só se inicia a partir da cicatrização, ausência de fístulas, 

deiscências de suturas e infecções. 

Muitas vezes o uso de manuais de orientação e figuras ajuda a compreensão do 

paciente para as alterações que vão ocorrer com a cirurgia (NEMR; SALOMAO, 1991). 

 Angelis; Fúria e Mourão (1997) sugerem que o fonoaudiólogo tem como 

objetivo na orientação pré-operatória realizar ainda uma anamnese detalhada e uma 

avaliação das habilidades de comunicação e deglutição.  

De modo geral, a disfagia no pós-operatório de determinado cirurgias de cabeça 

e pescoço exige grande atenção sendo que o tratamento fonoaudiológico oferece bons 

resultados funcionais e colabora na reintegração social do paciente. (GIELOW, 1999). 

O objetivo principal da reabilitação é a deglutição funcional de todas as consistências e 

quantidades, mantendo ou recuperando o suporte nutricional. (ANGELIS; BARROS, 

2000). 

As formas de comunicação que podem ser utilizadas pelos laringectomizados 

totais são: a comunicação escrita, a laringe eletrônica, a fala esofágica e a fala 

traqueosofágica. (MOURAO et al, 2006). 

Zago e Sawada (1998) acreditam que devido aos progressos das técnicas 

cirúrgicas e as diferentes opções de reabilitação vocal, as chances de sobrevida e de 

qualidade de vida dos pacientes tem aumentados significativamente. 

A voz esofagiana consiste em aproveitar o esfíncter esofágico e o terço superior 

do esôfago para receber o ar colocado pela boca por deglutição, injeção ou inalação de 

ar e devolve-la com som a articulação. (MARCHESAN, 2005) 

Segundo Behlau e Gonçalves (1997), após a laringectomia total a primeira 

tentativa de reabilitação deve ser através da voz esofágica, o que significa que a fonte 

sonora básica para a produção da voz será deslocada para o esôfago, que desenvolverá 

essa função através de um treinamento específico. 

Embora a reabilitação vocal por meio da voz esofágica seja a indicada nos meios 

médicos brasileiros, ela não é um processo simples, requerendo um esforço 



motivacional importante, uma rede de apoio suficiente, a atuação de um fonoaudiólogo 

competente, dependendo também da cicatrização cirúrgica. (FLAVIO; ZAGO, 1999). 

NEMR (1998) afirma que a voz esofágica é grave, rouca monótona, porém, 

desde que seja bem treinada é perfeitamente inteligível por qualquer ouvinte. 

Conforme Fúria, Mourão e Angelis (2000) o processo de reabilitação da voz 

esofágica apresenta vantagens e desvantagens. Vantagens: voz mais fisiológica e 

natural, não necessita de manutenção e ou utilização das mãos; o custo é menor em 

relação aos outros métodos. Desvantagens: tempo de aprendizado prolongado (em torno 

de seis meses); alta taxa de insucessos, que na literatura varia entre 20 e 95%; nos casos 

submetidos à radioterapia conjunta há uma dificuldade para a aquisição e 

desenvolvimento da voz esofágica e dificuldade para diferenciar o traço de sonoridade 

dos fonemas. 

Os fatores que impedem a aquisição da voz esofágica, segundo Zago e Sawada 

(1998) podem ser divididos em duas categorias como fatores de ordem física e fatores 

de ordem psicológica. Fúria, Mourão e Angelis (2000) acrescentam os fatores de ordem 

funcional com empecilho para a aquisição da voz esofágica. 

É importante colocar que os pacientes que não conseguirem realizar emissões 

esofágicas em até um mês, devem ser reavaliados pelo cirurgião de cabeça e pescoço e 

submetidos aos exames funcionais da emissão esofágica (raios-X do esôfago, 

videofluroscopia da deglutição e da fonação esofágica, como também teste de 

insuflação) (FÚRIA; MOURÃO; ANGELIS, 2000). 

Para Nemr et al (2006),  a voz esofágica continua sendo a mais utilizada 

alternativa em nosso meio especialmente em indivíduos submetidos à laringectomia 

total sem condições sócio-econômicas ou orgânicas de adaptação de prótese 

traqueosofágica. 

O fonoaudiólogo deve ir visitar o paciente laringectomizado após sua 

intervenção cirúrgica, isto caso o cirurgião responsável ache viável. Assim que a sonda 

alimentar for removida e que não mais haver dor a deglutição, inicia-se, então a 

reabilitação vocal do laringectomizado. (LOFIEGO, 1994) 

A reeducação vocal dos pacientes laringectomizados pode ter inicio assim que os 

tecidos cicatrizados e que a sonda retirada. Quanto mais cedo se inicie a reeducação o 

mais rápido o fonoaudiólogo obterá os resultados do seu trabalho e a motivação do 



paciente será alimentada e por outro não se dá tempo para que o paciente adquira 

hábitos vocais inadequados. (LOFIEGO, 1994) 

Segundo Zago e Sawada (1998), a eletrolaringe é um amplificador movido a 

bateria ou pilha que emite uma onda sonora continua. Esta vibração sonora é transmitida 

ao ressonador buconasofaríngeo e esta pseudovoz é transformada em forma de palavra 

falada pelos órgãos articuladores: lábios, língua e dentes. 

Para Nemr (1998) a eletrolaringe é o último recurso oferecido ao paciente 

devido a qualidade de voz que apresenta (voz robotizada e monótona) e ao incomodo do 

paciente ao segurar o aparelho em contato com o pescoço acionando-o sempre que 

quiser falar. 

Fúria, Mourão e Angelis (2000) acrescentam como desvantagens o ruído 

eletrônico que mascara a fala e o retorno auditivo da própria emissão, a necessidade de 

uma área cervical flexível e de boa articulação.  

Para Gonçalves e Behlau (1997) o uso da laringe artificial não retarda o 

aprendizado da voz esofágica e nem desmotiva o paciente ao treinamento sendo assim 

deve ser sempre apresentando com um recurso temporário ou alternativo. 

Fúria, Mourão e Angelis (2000) acreditam que a fala traqueosofágica funcional é 

obtida dentro de poucas sessões de orientação e refinamento vocal com a maximização 

da inteligibilidade, e da naturalidade da emissão. 

A terapia vocal é indicada no período de internação após a retirada da sonda 

nasoentérica. (CECCON; ANGELIS, 2000). 

Para Fúria, Mourão e Angelis (2000) a prótese traqueosofágica é uma ótima 

opção para o paciente que não adquire a voz esofágica, como também, para o paciente 

que necessita ou deseja uma comunicação em curto prazo. 

Segundo MAFFEI (2000), alem da questão da voz e da disfagia, o paciente 

laringectomizado total pode apresentar dificuldades como a falta de proteção para o 

estoma devido a fisiologia respiratória encontrar-se alterada no pós-operatório. 

Agguilar (1984), citado por Flávio e Zago (1999), relata que o treinamento da 

voz esofágica é demorado, exige persistência e os estímulos contextuais representados 

pelo apoio dos familiares poderá determinar uma adaptação positiva. Entretanto, o 



processo de readaptação social também apresenta dificuldades, principalmente no que 

tange ao trabalho, lazer e relação sexual.  

De acordo com Fúria, Mourão e Angelis (2000), a retirada da laringe envolve 

não só a mutilação física, como também a psíquica. Evidente que perder a voz acarreta 

sérias limitações a integridade do individuo na sociedade.  

Araki e Maffei (2000) relatam que o sentimento predominante é o do medo em 

relação à futura adaptação ao meio familiar, social e profissional, alem da 

conscientização da gravidade da patologia básica.  

O trabalho fonoaudiológico visa aproveitar o máximo de potencialidade das 

estruturas remanescentes proporcionando um padrão mio funcional mais próximo do 

normal. (MARCHESAN, 2005). 

No universo da cirurgia de cabeça e pescoço, frente as grandes mutilações 

advindas como tratamento oncológico, buscar alternativas que viabilizem uma 

comunicação efetiva e que atenda as necessidades dos indivíduos é sinônimo de melhor 

qualidade de vida. (NEMR; SANTOS e RAPAPORT, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desta pesquisa bibliográfica, pôde-se relatar as causas e os tipos de 

tratamento em pacientes laringectomizados totais, incluindo as possíveis alterações na 

fonação e deglutição destes pacientes.  

Nos artigos mostra-se a importância do trabalho fonoaudiológico tanto no 

período pré-operatório como no pós-operatório, mostrando ser fundamental para uma 

boa reabilitação. 

Neste trabalho foram escritas também as três formas de reabilitação 

fonoaudiológica como: a voz esofágica, laringe eletrônica, e prótese traqueosofágica, 

mostrando suas vantagens e desvantagens de cada um destes métodos.  

De acordo com a literatura, foi observado que a voz esofágica é um dos 

primeiros métodos a ser indicado pelos médicos como um primeiro passo para a 

reabilitação vocal. Não havendo sucesso nesta primeira etapa (voz esofágica), serão 

indicados os outros métodos (laringe eletrônica ou  prótese traqueosofágica). 

Por fim, espera-se que com este trabalho possa mostrar a importância da 

fonoaudiologia dentro da equipe de cabeça e pescoço juntamente a outros profissionais. 

  

Abstract:This research has as objective to show to the paper of the fonoaudiólogo in 

the area of cancer of head and neck, in special in the larynx cancer. The total 

laringectomia consists of the withdrawal of the larynx due to the cancer provoked for 

the extreme consumption of the tobacco and alcohol. This article is a revision of 

literature based on the search of books and national articles dated of 1991 the 2006. 

The articles had been raised in the site of search: scielo, bireme, to scholar Google. In 

accordance with the bibliographical survey, we saw to the importance of the 

fonoaudiólogo of this work, showing inside that exactly with the total withdrawal of the 

larynx, that is the responsible agency for speaks, the patient is capable to come back if 

to communicate 

 

Keywords:cancer, total laringectomia, esofágica voice. 

  



Camila Borges Rosa, Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar pela USM. 

Lílian Christina Oliveira e Silva, Especialista em Fonoaudiologia Hospitalar pela 
UNESA. 

Maria Aparecida Sumã Pedrosa Carneiro, Especialista em Linguagem pelo CFFa, Pós-
graduada em Distúrbios da Comunicação pela USC, Mestre em Psicologia pela UCG 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

AGUILLAR, O.M. Contribuição ao estudo do processo de adaptação da pessoa 
laringectomizada. Ribeirão Preto, 1984, 110p. Tese (Mestrado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. In: FLAVIO, P.G & ZAGO, 
M.M.F – Reabilitação vocal do laringectomizado: características culturais do processo, 
Ribeirão Preto, 1999, v.7, n.2, p.63-70 

 

ANGELIS, E.C.; FÚRIA, C.L.B.; MOURAO, L.F.- A Fonoaudiologia no Hospital A.C 
Camargo. In: LAGROTTA, M.G.M. & CESAR, C.P.H.A.R- A fonoaudiologia nas 
Instituições. São Paulo, Lovise, 1997. P. 164-74. 

 

ANGELIS, E.C & MARTINS, N.M.S. - Orientações pré e pós-operatório em câncer de 
cabeça e pescoço. In: ANGELIS, E.C.; FURIA, C.L.B.; MOURAO, L.F; KOWALSKI, 
L.P- A atuação da fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço. São Paulo, 
Lovise,2000, p.149-54. 

 

ARAKI, L.T. & MAFFEI, C.-Clube do laringectomizado: uma nova vivencia uma nova 
voz. In: ANGELIS, E.C.; FURIA, C.L.B.; MOURAO, L.F.; KOWALSKI, L.P.- A 
atuação da fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço. São Paulo, Lovise, 
2000.p.331-32. 

ASSAYAG, S.V.; FERREIRA, S.B.; BATISTA, E.S.; NEMR,K.; Avaliação dos dados 
clínicos fonoaudiológicos e do grau de satisfação de individuo 
laringectomizadostotais. Disponível emwww.google.com.br. Acessado em 
14/05/2009. Horário 10:00. 

 

BEHLAU, M. & GONÇALVES, M.I- Atendimento fonoaudiológico nas 
laringectomiasparcias. In: LOPES FILHO,O.- Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo, 
Roca, 1997.p. 1027. 

CARMO, R.D; CAMARGO, Z.; NEMR, K.; - Relação entre qualidade de vida e auto-
percepção da qualidade vocal de pacientes laringectomizados totais: estudo piloto. 
Disponível em: www.scielo.com.br. Acessado em: 15/06/2009, horário 09:30. 

 

CECCON, F.P. & ANGELIS, E.C.- Próteses trasqueosofágicas na reabilitação vocal 
após laringectomias totais. In: ANGELIS, E.C.; FURIA, C.L.B.; MOURAO, L.F.; 
KOWALSKI, L.P.- A atuação da fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço. São 
Paulo, Lovise, 2000.p.119-26. 



CHARONE, A.C. L; MARTINS, C.- Uma visão fonoaudiológica sobre o câncer 
delaringe. Disponível em:www.google.com.br.  Acessado em 15/06/2009. Horário 
08:00. 

FLÀVIO, P.G.C.; ZAGO, M.M.F. - Como se tivesse ganho na loteria. ‘O significado 
da reabilitação vocal na visão de um paciente laringectomizado, 1997. Disponível 
em www.google.com.br. Acessado em: 15/06/2009, horário: 9:30. 

 

FLAVIO, P.G.C.; ZAGO, M.M.F- Reabilitação vocal do laringectomizado: 
características culturais do processo, 1999. Disponível em www.google.com.br. 
Acessado em 14/05/2009. Horário: 09:30. 

FÙRIA, C.L.B.; MOURAO, L.F.; ANGELIS, E.C. - Reabilitação fonoaudiológica nas 
laringectomias totais. In: ANGELIS, E.C.; FURIA, C.L.B.; MOURAO, L.F.; 
KOWALSKI, L.P- A atuação da fonoaudiologia no câncer de cabeça e pescoço. São 
Paulo, Lovise, 2000.p.227-38. 

GIELOW, I.- Reabilitação fonoaudiológica da disfagia em pós-operatório de cirurgia de 
cabeça e pescoço. In: FURKIN, A.M. & SANTINI, C.S.- Disfagias Orofaringeas. 
Carapicuiba-SP, Pro-Fono, 1999.p.203. 

GONÇALVES, M.I. & BEHLAU, M. – Laringectomia total: perspectivas de 
reabilitação vocal. In. LOPES FILHO, O. – Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo, 
Roca, 1997. p. 1063. 

 

LOFIEGO, J.L.; Laringectomia, Avaliação e terapia fonoaudiológica, Rio de Janeiro, 
Revinter, 1994, p.173-175. 

 

MOURAO, L.F.; SERVILHA, E.A.M.; MERCURI, A.A.S.; BEILKE, H.M.L.; 
XAVIER, P.E.; - Grupo terapêutico fonoaudiológico desenvolvido junto a 
laringectomizados totais: uma experiência em situações de clinica escola, 2006. 
Disponível em: www.scholargoogle.com.br, acessado em; 06/072009. 

NEMR, K. - Câncer de cabeça e pescoço. In: MARCHESAN, I.Q. - Fundamentos em 
Fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 1998. P.85-90. 

 

NEMR, N.K. & SALOMAO, L.- Manual de orientações dos laringectomizados. In: 
NEMR, K. – Fundamentos em fonoaudiologia aspectos clínicos da motricidade oral, 
Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1998, p. 85-90. 

 

NEMR, K.; SANTOS, A.O,; RAPOPORT, A.- Desenvolvimento da voz esofágica em 
falante de mandarim sob a ótica da cognição e autonomia. Rev. CEFAC, São Paulo, 
v-8, n.1,89-95, jan-mar, 2006. 



ZAGO, M.M.F. & SAWADA, N.O- Palestra apresentada no 4º simpósio Brasileiro de 
comunicação em Enfermagem (SIBRACEN), Ribeirão Preto, SP,1998.  

 

  
 

 
 


