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Resumo: Objetivos: Descobrir o grau de melhora das Funções Estomatognáticas 
sob o ponto de vista dos pacientes submetidos a tratamento do Câncer Oral do 
Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge quanto à reabilitação 
fonoaudiológica. Métodos: entrevista com 10 indivíduos com câncer de boca, com no 
mínimo 3 meses de reabilitação fonoaudiológica no Hospital Araújo Jorge. Foram 
levantados os dados dos indivíduos a partir da entrevista seguindo um questionário. 
Resultados: Os 10 indivíduos submetidos a tratamento Fonoaudiológico 
apresentaram melhora das Funções Estomatognáticas relatando um grau variado 
entre Satisfeito e Muito Satisfeito. A faixa etária observada foi de 33 a 72 anos; 90% 
dos participantes eram do sexo masculino; 80% realizaram a ressecção 
Pelveglossomandibulectomia. Conclusões: Foi possível observar: o grau de melhora 
das Funções Estomatognáticas sob o ponto de vista dos pacientes quanto à 
reabilitação fonoaudiológica, a efetividade da reabilitação fonoaudiológica nesses 
pacientes e os fatores que contribuíram com o progresso dos casos. 
 

Palavras-Chave: Câncer de boca, Fonoaudiologia e Reabilitação.  

  

INTRODUÇÃO 
 

Denominam-se câncer oral os tumores malignos localizados na cavidade 

oral (mandíbula, gengivas, palato duro, língua, assoalho de boca). Têm-se como 

principais sintomas o aparecimento de feridas que não cicatrizam, manchas que 

podem apresentar-se esbranquiçadas ou avermelhadas, ulcerações superficiais 

indolores e de crescimento progressivo. O indivíduo pode apresentar dificuldades 

para se alimentar, perda de peso, dificuldades na fala e linfadenomegalia cervical. 

Os fatores de riscos mais propícios para o surgimento do câncer de boca são: 

tabagismo, etilismo, papiloma vírus humano (HPV), má higiene oral e uso de 

próteses dentárias mal-ajustadas. As opções de tratamento englobam cirurgia, 

radioterapia, quimioterapia ou uma combinação destas1, 2, 3, 4. 

Em nível mundial, o câncer de cabeça e pescoço representa 10% dos 

tumores malignos, cerca de 40% dos casos ocorrem na cavidade oral5.  A proporção 



 

da incidência do câncer de boca em homens e mulheres é praticamente a mesma. 

Entretanto, o que provavelmente ocasiona a maior predominância desse tipo de 

câncer em homens, consiste nos hábitos de consumo de álcool e tabaco6, 7.  

No Brasil, segundo estimativa de 2010, do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), surgem 10.330 novos casos por ano de câncer na cavidade oral em homens 

e 3.790 em mulheres, sendo 800 na região Centro-Oeste. Goiás tem uma taxa 

estimada de 7,84 casos para cada 100.000 homens e 3,5 casos para cada 100.00 

mulheres8. 

O enfoque terapêutico deve ser loco-regional visando o tratamento 

conjunto da lesão primária (o câncer de boca) e o das metástases linfáticas 

regionais (linfonodos cervicais). Indivíduos submetidos às cirurgias como tratamento 

do câncer de boca apresentam seqüelas que influirão nas funções estomatognáticas 

de mastigação, deglutição e fala, devido à ressecção. Consequentemente pode 

ocorrer perda da inteligibilidade da fala devido à imprecisão articulatória, diminuição 

da abertura de boca, alterações na ressonância e omissões, substituições e 

distorções na emissão de fonemas9. 

Os procedimentos cirúrgicos com grandes ressecções, que fazem parte 

do tratamento para o câncer oral, podem gerar necessidade de trabalhar com os 

órgãos remanescentes e suas funções, provavelmente comprometidas, esses 

procedimentos, que consistem em ressecções parciais ou totais das estruturas 

fonoarticulatórias causam, de algum modo, alterações fonoaudiológicas. Contudo, é 

importante considerar que o tipo e o grau das ressecções podem variar de acordo 

com o local, o tamanho do tumor e também com a escolha do procedimento 

terapêutico para cada caso específico10. 

Uma das cirurgias que acarreta grandes mutilações é a 

pelveglossomandibulectomia, que consiste em um processo cirúrgico de técnicas 

associadas realizada nos tumores de cavidade oral que acometem assoalho de 

boca, língua e mandíbula. É evidente que uma cirurgia desta proporção afetará as 

funções estomatognáticas11. 

Tais dificuldades, somadas à desfiguração facial, podem agravar 

sentimentos de constrangimento e tristeza do sujeito em tratamento. Por isso, 

autores como Angelis et al 1defendem que um dos primeiros objetivos para o 

tratamento do câncer de boca consiste em melhorar a qualidade e o tempo de 

sobrevida dos pacientes. 



 

Em virtude do amplo comprometimento na vida do paciente, a atuação 

fonoaudiológica com indivíduos portadores de câncer de oral não deve apenas visar 

à reabilitação dos comprometimentos estéticos e funcionais, mas também auxiliar 

esses indivíduos a se reintegrarem socialmente e poderem retomar sua vida social, 

pessoal e profissional quando possível, além de aceitarem as limitações decorrentes 

da intervenção cirúrgica12. 

O fonoaudiólogo acompanha o paciente nas fases pré-cirúrgica, pós-

operatória imediata, pós-operatória tardia e durante o follow–up hospitalar. O 

fonoaudiólogo que atua com o câncer de cabeça e pescoço necessita conhecer a 

evolução da doença, os tratamentos já efetuados e os hábitos que foram 

abandonados e/ou permanecem que auxiliam a determinar um prognóstico1. 

No decorrer de 15 dias após a liberação médica, inicia-se a terapia 

fonoaudiológica. Os pacientes são orientados para a prática de exercícios de voz e 

motricidade oral para que, dentro das possibilidades individuais e de acordo com as 

estruturas lesionadas e o tamanho da ressecção, possam apresentar progresso na 

reabilitação fonoaudiológica de dificuldades alimentares e de comunicação1. 

Partindo-se do princípio de que os sujeitos com câncer de boca, após 

serem submetidos à cirurgia como tratamento necessitará de acompanhamento 

fonoaudiológico, a questão que se levanta é: Qual o Grau de melhora das Funções 

Estomatognáticas sob o ponto de vista do paciente submetido a tratamento do 

Câncer de Boca no Hospital Araújo Jorge quanto à Reabilitação Fonoaudiológica? 

Esta pesquisa objetivou, portanto, identificar as alterações 

fonoaudiológicas encontradas no pós-operatório, observar se o tamanho da 

ressecção cirúrgica interfere no grau de melhora quanto as Funções 

Estomatognáticas e descobrir se os pacientes submetidos à cirurgia como 

tratamento do câncer de boca, com no mínimo 3 meses de reabilitação no Serviço 

de Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge estão satisfeitos com os resultados 

da reabilitação fonoaudiológica.  

Desta forma, este artigo primeiramente aborda informações gerais sobre 

o câncer oral. Posteriormente são esclarecidas as alterações fonoaudiológicas 

presentes no câncer oral, bem como a reabilitação fonoaudiológica. Num segundo 

momento são apresentados materiais e método, descrição dos resultados e 

discussão da pesquisa realizada com sujeitos submetidos à Fonoterapia no Hospital 

Araújo Jorge/ACCG. 



 

 

METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Associação de Combate ao Câncer (CEP/ACCG) sob o protocolo de nº 020/2010 

(Anexo A). 

Foi realizada uma entrevista com 10 indivíduos submetidos à cirurgia para 

tratamento de câncer de boca, com ou sem tratamento complementar, com idade 

acima de 30 anos, independentemente do sexo e que tivessem participado, no 

mínimo por três meses, de reabilitação fonoaudiológica no Hospital Araújo Jorge. Os 

participantes foram abordados após consulta fonoaudiológica, agendada no Setor de 

Cabeça e Pescoço do Hospital Araújo Jorge/ACCG, como retorno de rotina com a 

Fga. Juliana Carla Gabriel Monteiro. Os pacientes após serem esclarecidos sobre a 

participação na pesquisa concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Foram excluídos os indivíduos que realizaram cirurgia como tratamento 

do câncer de boca em outro hospital e indivíduos que não concordaram em assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A pesquisa foi realizada na própria instituição, dentro de consultório 

individual, cedido pelos médicos, onde havia uma poltrona, uma mesa, duas 

cadeiras, um lavatório, um computador e um gaveteiro.    

 As questões da entrevista (Apêndice A) foram elaboradas pela própria 

pesquisadora e abordaram tópicos sobre a idade, o tipo cirúrgico, tempo de 

reabilitação fonoaudiológica e alterações encontradas no pós-cirúrgico e melhora 

nessas alterações após fonoterapia.  

 

RESULTADOS 
 

A maior parte dos indivíduos dessa pesquisa apresenta idade entre 51 e 

70 anos de idade, como é demonstrado na Tabela 1. 

 

 

 

 



 

Tabela 1: Média da idade dos indivíduos. 

Média/Idade N % 

30 – 40 2 20 

41 – 50  0 

51 – 60 4 40 

61 – 70 3 30 

Acima de 70 1 10 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 2 indica a quantidade de indivíduos quanto ao gênero. Observa-

se que a prevalência dos participantes é de indivíduos do gênero masculino. 

 

Tabela 2: Prevalência do sexo. 

Gênero N %  

Masculino  9 90 

Feminino 1 10 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

A tabela 3 mostra que a maior parte dos participantes (80%) tiveram 

menos de um ano de reabilitação fonoaudiológica. 

 

Tabela 3: Tempo de Reabilitação Fonoaudiológica. 

Tempo de Reabilitação N % 

03 meses - 1 ano 8 80 

Acima de 1 ano 2 20 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

 

Na tabela 4 observa-se o tipo de ressecção encontrada nos indivíduos 

entrevistados. 

 

 



 

 

Tabela 4: Tipo de Ressecção. 

Tipo de Ressecção N % 

Glossectomia 1 10 

Hemiglossectomia 1 10 

Pelveglossomandibulectomia 8 80 

Mandibulectomia 0 0 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 5 apresenta a opinião dos participantes no que se refere à 

melhora das vias de alimentação dos indivíduos após a Reabilitação 

Fonoaudiológica. As opções de alimentação eram: por via oral, sonda 

nasoenteral/sonda nasogástrica (SNE/SNG) e gastrostomia. Todos os indivíduos 

relatam que apresentaram melhora na via de alimentação, sendo que todos voltaram 

a se alimentar por via oral após Fonoterapia.  

 

Tabela 5: Melhora quanto à via de alimentação após Fonoterapia. 

Melhora na via alternativa de alimentação N % 

Sim 10 100 

Não 0 0 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 6 demonstra que houve alterações quanto ao tipo de 

comunicação utilizada no pós-operatório em 8 pacientes. Neste item foram 

analisadas alterações como: comunicação sussurrada, gestual e gráfica.  2 

pacientes mantiveram a comunicação oral logo no pós-operatório , 1 paciente 

apresentou comunicação gestual, 4 apresentaram comunicação gestual e gráfica e 3 

apresentaram comunicação somente gráfica. Os 8 indivíduos que apresentaram 

alterações obtiveram melhora quanto ao tipo de comunicação após fonoterapia. 

 

 

 



 

Tabela 6: Indivíduos que modificaram seu modo de comunicação após a intervenção  

cirúrgica. 

Melhora na comunicação N % 

Sim 8 80 

Não 0 0 

Permaneceram Oral  2 20 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 7 demonstra a melhora obtida por 7 indivíduos na incontinência 

oral salivar após a intervenção fonoaudiológica. Apenas 2 não apresentaram 

incontinência oral salivar e 1 paciente apresentou melhora assistemática após 

fonoterapia. 

 

Tabela 7: Melhora quanto à incontinência oral salivar após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora quanto à incontinência oral salivar N % 

Melhoraram 7 70 

Melhora assistemática 1 10 

Não apresentou incontinência 2 20 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 8 registra um grande número de participantes com alterações na 

mastigação, mesmo após a intervenção fonoaudiológica. Os 10 pacientes 

apresentaram mastigação ineficiente no pós-operatório; sendo 8 com melhora após 

fonoterapia e 2 permaneceram com dificuldade de mastigação, dos que obtiveram 

melhora, 4 ainda não estão satisfeitos e 4 satisfeitos. Neste item foi classificado 

como: Algia (Dor), Ausência de estruturas e Mobilidade das estruturas como sendo 

os motivos pelos quais impedissem os indivíduos a realizar a mastigação, sendo que 

os indivíduos relataram pelo menos dois itens que impedissem a mastigação. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 8: Melhora na mastigação após intervenção fonoaudiológica. 

Melhora na Mastigação N % 

Mastigação ineficiente 2 20 

Melhora na mastigação 

Satisfeito  

4 40 

Melhora na mastigação 

Insatisfeito 

4 40 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 9 mostra que dos 10 indivíduos, 9 apresentaram dificuldade na 

manipulação do bolo alimentar no pós-cirúrgico, após fonoterapia, 6 participantes 

obtiveram melhora no controle do bolo alimentar e 3 mantiveram dificuldade.   

 

Tabela 9: Melhora da manipulação do bolo alimentar após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora na manipulação do bolo alimentar N % 

Sim 6 60 

Não 3 30 

Não apresentou dificuldade 1 10 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

Na tabela 10 mostra que 100% dos participantes relatam apresentar 

melhora da deglutição após a intervenção fonoaudiológica. Todos os indivíduos 

relataram que mesmo com SNE ou Gastrostomia tentaram a alimentação por via 

oral no pós-operatório imediato, mas que apresentavam certas dificuldades de 

deglutição. As alterações mais encontradas foram: escape oral anterior, tempo de 

trânsito oral lento, tosse e ∕ ou engasgos, estase em cavidade, odinofagia e 

deglutições múltiplas. Após Fonoterapia todos os indivíduos relatam melhora quanto 

à deglutição. 

 

 

 

 



 

Tabela 10: Melhora da deglutição após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora na deglutição N % 

Sim 10 100 

Não 0 0 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 
 

De acordo com a tabela 11, todos os 10 indivíduos apresentaram 

dificuldade para falar após cirurgia, 9 deles apresentaram menos dificuldade para 

falar depois de ter passado por fonoterapia e 1 permaneceu com dificuldade, mesmo 

após fonoterapia.  

 

Tabela 11: Melhora na fala após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora na fala N % 

Sim 9 90 

Não 1 10 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

A tabela 12 demonstra que, quanto ao ritmo da fala, dos 10 indivíduos 

entrevistados, 5 relataram que após Fonoterapia apresentam ritmo adequado e 5 

relataram que mantém o ritmo reduzido.  As alterações especificadas neste item 

englobavam ritmo reduzido, aumentado e variado. 

 

Tabela 12: Melhora no ritmo de fala após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora no ritmo de fala N % 

Sim 5 50 

Não 5 50 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 

 Todos os indivíduos participantes da pesquisa, no pós-operatório 

apresentaram alterações quanto ao tipo articulatório. A tabela 13 revela que, após a 

intervenção fonoaudiológica, dos 10 indivíduos, 4 continuam com alteração 



 

articulatória e 6 consideram o seu tipo articulatório adequado. As alterações 

especificadas neste item eram: tipo articulatório impreciso, travado e exagerado. 

 

Tabela 13: Melhora quanto ao tipo articulatório após a intervenção fonoaudiológica. 

Melhora quanto ao tipo 

articulatório 

N % 

Sim 6 60 

Não 4 40 

Total 10 100 

Legenda: N = indivíduos e % = porcentagem 

 
 
DISCUSSÃO 
 

A língua é um órgão importante para a articulação das vogais e de muitas 

consoantes durante a produção da fala. As vogais são emitidas de acordo com a 

posição da língua no trato vocal e a ressonância é modulada de acordo com suas 

variações antero-posterior e vertical. Consequentemente, após a 

pelveglossomandibulectomia, ocorrerão alterações na fala e na voz, que será 

apresentada com qualidade monótona, pastosa e hipernasal. As alterações mais 

comuns encontradas na produção da fala serão as dificuldades na emissão das 

consoantes /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/, /s/, /ʃ/, /ʒ/, /l/, /λ/, /r/, /X/ e das vogais /Ɛ/, /e/, /i/, 

/Ɔ/, /o/, /u/, que podem gerar imprecisão articulatória e prejudicar a inteligibilidade da 

fala, uma vez que é o contato ou mudança de posição da língua nos dentes, alvéolo 

e palato que produz as consoantes e vogais1. 

O assoalho de boca é constituído por partes moles que fecham à 

cavidade oral. Ressecções do mesmo provocam no indivíduo modificações no terço 

inferior da face, a mandíbula ficará pequena em relação à maxila. Tal alteração 

acarreta dificuldades no controle do bolo alimentar, na mobilidade da língua durante 

o processo mastigatório, gerando restos alimentares na parte anterior da cavidade 

bucal e articulação dos fonemas linguodentais também poderão ser observados13.   

A ressecção da mandíbula provoca além das alterações pela retirada de 

estruturas que foram citadas, seqüelas decorrentes ao tamanho do segmento 

removido, como a diminuição do vedamento labial e também da pressão intra-oral, 



 

sinais de disfagia, alteração na mastigação, articulação, voz, trismo e outros1. 

Em um levantamento de indivíduos submetidos à pelveglossectomia (PG) 

e pelveglossomandibulectomia (PGM) que fizeram fonoterapia no Serviço de 

Fonoaudiologia do Hospital Heliópolis até abril de 2003 foi possível analisar a 

correlação entre a auto – avaliação nominal e numérica da fala e/ou articulação e a 

avaliação fonoaudiológica do padrão articulatório após fonoterapia de indivíduos 

submetidos às cirurgias 11. 

Observou-se que todos os indivíduos avaliados apresentaram alterações 

na fala e/ou articulação mesmo após a fonoterapia. Os autores concluíram que o 

trabalho fonoaudiológico deve objetivar adequação do padrão articulatório através 

das estruturas remanescentes para proporcionar um padrão articulatório próximo ao 

normal 11.   

Em uma pesquisa com indivíduos com câncer primário de língua, sendo 6 

homens e 3 mulheres com indicação de realização de glossectomia parcial, sem 

ressecção total de assoalho de boca e base de língua 14.  

  Os autores concluíram o que os pacientes apresentaram inapetência, 

perda de peso significativa após a cirurgia, dificuldades em manipular o bolo 

alimentar durante o processo de mastigação, gerando dificuldade na formação de 

um bolo coeso. A perda de parte da língua compromete o processo de mastigação 

e, conseqüentemente, a deglutição também estará prejudicada. Houve presença 

também de estase oral após a deglutição e movimentos compensatórios de cabeça 

para a deglutição de alimentos sólidos15.  

O câncer de boca representa cerca de 4% dos cânceres em homens e 

cerca de 2% em mulheres, sendo que a grande maioria dos pacientes (95% dos 

casos) apresenta mais de 40 anos de idade, ponderando em torno em torno dos 60 

anos de idade, o que foi comprovado e encontrado nesse estudo, pois dos 10 

indivíduos, 9 eram do sexo masculino e tinham idade superior a 30 anos11,14. 

Indivíduos submetidos à pelveglossomandibulectomia e 

pelveglossectomia após essas cirurgias apresentaram alterações na fala e/ou 

articulação e padrão articulatório e que essas alterações são minimizadas após 

terapia fonoaudiológica, ou seja, apresentaram um grau menor de dificuldade após a 

fonoterapia11. O estudo realizado no HAJ/ACCG reforça estes achados, uma vez os 

10 pacientes entrevistados apresentaram dificuldade de fala no pós-cirúrgico, sendo 

que somente 1 paciente não obteve melhora após fonoterapia;  todos os pacientes 



 

apresentaram dificuldade quanto o ritmo de fala, desses 5 melhoraram o ritmo de 

fala após Fonoterapia, ressaltando que dos 10 indivíduos, 8 deles foram submetidos 

a Pelveglossomandibulectomia. Os 10 indivíduos apresentaram alterações quanto 

tipo articulatório, relatando travado e∕ou impreciso; após fonoterapia, 4 mantiveram o 

tipo articulatório alterado e 6 o consideram adequado. Quanto ao tipo de 

comunicação utilizada somente 2 pacientes apresentaram comunicação oral no pós-

operatório, os outro 8 apresentaram alterações e obtiveram melhora após 

Fonoterapia, os pacientes relatam que conseguiram adequar ao máximo o padrão 

articulatório através das estruturas remanescentes, proporcionando um padrão 

próximo ao normal. 

Nas ressecções de margem da mandíbula e assoalho de boca com sutura 

de língua, os pacientes podem apresentar dificuldades graves no controle do bolo, 

na mobilidade da língua, na mastigação, e eventualmente, acúmulo de material na 

região seccionada, dificultando tanto a fala quanto o trânsito oral do alimento e 

deglutição. Vários autores defendem a fonoterapia intensiva para minimizar os 

efeitos do tratamento do câncer oral e melhorar as funções estomatognáticas 1,11,12.                      

  As cirurgias de cavidade oral podem gerar seqüelas temporárias ou 

permanentes em maior ou menor grau, principalmente em relação à alimentação via 

oral. Inicialmente o paciente faz o uso de sondas, sejam elas nasogástricas ou 

nasoenterais. Após a cirurgia, o paciente pode permanecer com alimentação 

exclusivamente por via oral, mista (sondas e via oral) ou somente por sonda. 

Contudo, com a terapia fonoaudiológica, as estruturas remanescentes ganham mais 

força e mobilidade e podem facilitar a via de alimentação do paciente1, 13. No estudo 

realizado no HAJ/ACCG, foi observado que pacientes que realizavam a alimentação 

por via oral tiveram suas dificuldades minimizadas e os que se alimentavam por vias 

alternativas passaram a utilizar a via oral, os 10 pacientes entrevistados tiveram 

melhora na via de alimentação, sendo essas realizadas somente com consistências 

líquida, líquida pastosa e pastosa. 

O trabalho fonoaudiológico realizado com pacientes submetidos a 

cirurgias como forma de tratamento do câncer oral visa adequar, ao máximo, o 

padrão articulatório, a mastigação e a deglutição do paciente através das estruturas 

remanescentes, proporcionando a eles um padrão próximo ao normal1. 

Com a reabilitação fonoaudiológica, o paciente geralmente percebe 

mudanças no que diz respeito a sua mastigação, deglutição e fala. Não 



 

necessariamente volta a realizar essas funções da forma como antes, mas há uma 

grande melhora nestas. Apesar das restrições anátomo-fisiológicas, o fonoaudiólogo 

deve ter atitudes perseverantes e positivas, pois possibilitará a reabilitação do 

paciente. Essa reabilitação proporcionará bem estar e o paciente não necessitará 

afastar-se da sua vida social e terá uma melhor qualidade de vida16. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

  Existem vários métodos que são utilizados para uma reabilitação 

satisfatória das funções estomatognáticas após as ressecções das estruturas 

lesionadas, que abrangem as fonoterapias, as cirurgias reconstrutoras e uso de 

próteses orais 10. 

O fonoaudiólogo exerce um importante papel junto aos indivíduos 

submetidos à cirurgia para o tratamento do câncer oral. Ele é o profissional 

responsável pela orientação da reabilitação fonoaudiológica 13.  

A orientação anterior ao processo cirúrgico gera entre o paciente e o 

fonoaudiólogo maior interação e confiança.  A orientação deve abranger o processo 

de reabilitação de fala, mastigação e deglutição, que serão realizadas pela utilização 

de estruturas remanescentes e funções compensatórias. A reabilitação deverá 

proporcionar ao indivíduo a segurança quanto à melhora da voz, articulação e 

alimentação, utilizando as estruturas e funções não afetadas 13.  

A Fonoaudiologia é a área responsável pela avaliação e reabilitação das 

desordens fonoarticulatórias e de deglutição, associadas ao câncer oral. Sendo 

assim a avaliação realizada para a fala, as habilidades articulatórias, inteligibilidade 

de fala, qualidade vocal, ressonância e das disfagias12. Para a avaliação 

fonoaudiológica são utilizados critérios objetivos e subjetivos11.  

A avaliação fonoarticulatória, dependerá da integridade das estruturas do 

sistema estomatognático e pode ser abordada por meio de correlatos fisiológicos, 

perceptivos, acústicos e aerodinâmicos. As avaliações fisiológicas e perceptivas 

dependerão da habilidade do terapeuta em investigar as estruturas presentes e a 

produção fonoarticulatória em diferentes tarefas fonatórias1.  

No caso dos distúrbios da deglutição, o principal objetivo é a retomada da 

alimentação por via oral, pois é comum aos pacientes, em virtude da cirurgia, 

fazerem o uso de sonda nasogástrica, nasoenteral e ou gastrostomia. A fonoterapia 



 

nesses casos pode ser direta ou indireta 11.  

Quanto aos distúrbios da comunicação, adaptações e compensações 

podem acarretar benefícios na reabilitação da fala de pacientes submetidos à 

pelveglossomandibulectomia 13. 

A reabilitação da fala tem como objetivo melhorar a força, mobilidade, 

firmeza e controle das estruturas remanescentes da boca permitindo a habilidade de 

produzir ajustes rápidos durante a fala articulada ou encadeada. Os exercícios 

utilizados para essa reabilitação são os isométricos (resistência sem movimento), 

isotônicos (com movimento) e isocinéticos (com resistência) 13, 15. 

Os sintomas fonoaudiológicos encontrados neste estudo, pela entrevista 

feita com os participantes, foram alterações de mastigação, deglutição e fala. Foi 

constatado o progresso dos indivíduos submetidos a cirurgias para o tratamento do 

câncer oral em indivíduos que realizaram a terapia fonoaudiológica, certificando-se, 

assim o valor do tratamento fonoaudiológico pós-operatório para estes casos. 

Pode-se, a partir do exposto, observar que a reabilitação fonoaudiológica, 

nos casos cirúrgicos do câncer oral, é efetiva e pode ser realizada 

independentemente do tamanho da ressecção. Porém, há que se levar em 

consideração que indivíduos que realizam grandes ressecções com margens 

cirúrgicas apresentam um grau de dificuldade maior no que se refere às funções 

estomatognáticas. A maioria dos participantes deste estudo realizou uma 

Pelveglossomandibulectomia, de grande proporção cirúrgica. Considerando este fato 

é muito significativo que esses mesmos participantes tenham atribuído uma nota tão 

satisfatória à reabilitação fonoaudiológica – Muito Satisfeito – em suas respostas à 

entrevista.  

Assim, este estudo sugere que a fonoterapia é um auxílio adequado para 

que ocorra uma reabilitação satisfatória em pacientes com câncer de boca que 

sofreram cirurgias, mesmo de grande proporção. A atuação fonoaudiológica visa 

mais que a reabilitação estética e funcional, visa à reintegração social desses 

indivíduos. 
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Abstract: Objectives: To discover the degree of improvement of Stomatognathic 
Function from the point of view of patients undergoing cancer treatment, the 
Department of Oral Head and Neck Surgery, Hospital Araújo Jorge regarding 
rehabilitation. Methods: interviews with 10 individuals with oral cancer, with at least 3 
months of voice rehabilitation at Hospital Araújo Jorge. Data were collected from 
individuals from an interview following the questionnaire. Results: 10 subjects 
underwent speech therapy showed improvement of Stomatognathic Functions 
reporting a varying degree between Satisfied and Very Satisfied. The observed age 
was 33 to 72 years, 90% of participants were male, 80% underwent resection 
Pelveglossomandibulectomia. Conclusions: We observed: the degree of 
improvement of Stomatognathic Function from the point of view of patients as to 
develop intervention, the effectiveness of voice rehabilitation in these patients and 
the factors that contributed to the progress of cases. 
 
Keywords: Cancer of the mouth, Speech Therapy and Rehabilitation 
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PROTOCOLO PARA A ENTREVISTA 

 

1-Nome:  

2- Idade 

3- Sexo: 

(   ) Masculino        (   ) Feminino 

 

4- Tipo de Ressecção: 

 

5- Tempo de reabilitação fonoaudiológica: 

 

6- Sinais e Sintomas fonoaudiológicos: 

 

6.1 – Via alternativa de alimentação: 

(     ) Oral     (     ) SNE/SNG     (     ) Gastrostomia 

 

Se Oral, qual a consistência da dieta? 

(     ) Líquida    (      ) Líquida pastosa   (      ) Pastosa     (      ) Sólida 

 

6.2 – Tipo de comunicação utilizada: 

(    ) Oral     (    ) Sussurrada      (     ) Gestual       (     ) Gráfica       

 

6.3 – Apresenta incontinência oral salivar: 

 (     ) Sim      (     ) Não 

 

6.4 – Apresenta dificuldades para mastigar: 

(      ) Sim (mastigação ineficiente)             (      ) Não (mastigação eficiente) 

 

 

Se sim, por qual (is) motivo (s): 

(      ) Algia (dor) 

(      ) Ausência de estruturas (lábios, língua e outros) 

(      ) Mobilidade das estruturas (lábios, língua e outros) 

 



 

 

6.5 – Apresenta dificuldades na manipulação do bolo alimentar: 

(     ) Sim        (     ) Não 

 

6.6 – Apresenta dificuldades para deglutir: 

(      ) Sim      (     ) Não 

Se sim, qual (is) observação (ões): 

(      ) escape oral anterior 

(      ) tempo de trânsito oral lento 

(      ) estase em cavidade oral 

(      ) deglutições múltiplas 

(      ) Tosse e ∕ ou engasgos 

(      ) Odinofagia 

 

6.7 - Apresenta dificuldades para falar: 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

6.8 - Tipo articulatório: 

(    ) Adequado     (    ) Impreciso      (     ) Travado       (     ) Exagerado      

 

6.9 – Ritmo de Fala: 

(    ) Adequado     (    ) Reduzido      (    )Aumentado      (    ) Variado 

 

PERGUNTA ABERTA AO PACIENTE: 

7- O que melhorou com a Reabilitação Fonoaudiológica:    

 

7.1 – Via alternativa de alimentação: 

(     ) Oral     (     ) SNE/SNG     (     ) Gastrostomia    (     ) Mantém  

 

Consistência da dieta? 

(     ) Líquida    (      ) Líquida pastosa   (      ) Pastosa     (      ) Sólida 

 

7.2 – Tipo de comunicação: 

(    ) Oral     (    ) Sussurrada      (     ) Gestual       (     ) Gráfica   (     ) Mantém    



 

 

7.3 – Iincontinência oral salivar: 

 (     ) Sim      (     ) Controla assistematicamente     (     ) Mantém 

 

7.4 – Mastigação: 

(      ) Sim            (      ) Não  

Se sim: 

(      ) Com limitações, porém satisfeito 

(      ) Com limitações, porém não satisfeito 

 

7.5 – Manipulação do bolo alimentar: 

(     ) Sim        (     ) Não 

 

7.6 – Deglutição: 

(      ) Sim      (     ) Não 

Se sim, qual (is) aspecto (s): 

(      ) escape oral anterior 

(      ) tempo de trânsito oral lento 

(      ) estase em cavidade oral 

(      ) deglutições múltiplas 

(      ) Tosse e ∕ ou engasgos 

(      ) Odinofagia 

 

7.7 - Fala: 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

7.8 - Tipo articulatório: 

(    ) Adequado     (    ) Impreciso      (     ) Travado       (     ) Exagerado  

(     ) Mantém     

 

7.9 – Ritmo de Fala: 

(    ) Adequado     (    ) Reduzido      (    )Aumentado      (    ) Variado 

(     ) Mantém 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


