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Mundialmente os cânceres da cabeça e pescoço correspondem a 10% dos 

tumores malignos e os de laringe estão entre os mais freqüentes na área de 

cabeça e pescoço, representando 25% dos tumores malignos que acometem a 

área e 2% de todas as doenças malignas com maior incidência entre o sexo 
1,2,3masculino e diretamente relacionado ao tabagismo e etilismo. 

A eficácia dos tratamentos do câncer de cabeça e pescoço e o conseqüente 

aumento na sobrevida do paciente trazem à tona o surgimento de sequelas físicas 

e psicológicas relevantes. Por isso a importância de uma equipe interdisciplinar 

coesa que tenha como foco o tratamento do paciente em todas as suas nuances, 
4atentando para seu bem-estar, biopsicossocial e espiritual. 

Sendo a voz fundamental para a comunicação e formação da identidade de cada 

um, quando perdida pela cirurgia de laringectomia total, pode gerar sequelas 

psicológicas. A privação desse tipo de expressão, como também de sons de choro 

e riso significa uma perda muito grande para os pacientes, embora exista a 

possibilidade de reabilitação da voz através da voz esofágica, da eletrolaringe e 

da utilização de próteses fonatórias tráqueo-esofageanas, o que contribui 

bastante para sua reintegração à sociedade. O processo de reabilitação deve ser 
 5,2encarado de forma mais ampla, não se restringindo à aquisição da voz.

A laringe compõe o sistema respiratório e o sistema digestivo, sendo também de 

suma importância para a fonação. A laringectomia total, quando ocorre a retirada 

de toda a laringe, apresenta como sequelas a traqueostomia definitiva, a perda 

da fonação e diminuição do olfato. Essas sequelas podem exercer influência na 

Qualidade de Vida do paciente e de seu convívio social, à medida que geram 
 6alterações estéticas e de autoconfiança.

O enfermeiro deve prever as deformidades por mutilações e limitações 

decorrentes do tratamento do câncer, além de evitar sentimentos negativos e 

dificuldades de reintegração social dos pacientes, familiarizar-se com os valores 

da reabilitação, conhecer áreas técnicas de apoio e encaminhar o paciente 
7adequadamente desde o seu diagnóstico.

Mostrar a importância da interdisciplinaridade por meio da reabilitação 

psicossocial e das intervenções de enfermagem para o paciente com câncer de 

laringe submetido à cirurgia de laringectomia total.

A elaboração de um plano de enfermagem é de fundamental importância, pois 

auxilia na individualização do cuidado do paciente, descrevendo qual cuidado ele 

deverá receber e como esse cuidado poderá ser melhor executado tornado a 

assistência de enfermagem personalizada, eficiente e eficaz, de qualidade e com 
11,13segurança.

As limitações e sequelas advindas da laringectomia total podem causar dor física 

e sofrimento psíquico nos pacientes. Nesse momento, o psicólogo entra como 

interlocutor entre o paciente e a equipe, melhorando a comunicação entre 

ambos. Na integração do trabalho da equipe interdisciplinar os limites da 

autonomia dos pacientes se ampliam, melhorando a adesão ao tratamento e a 

qualidade de vida. 
O principal objetivo da reabilitação (restauração anatômica e funcional, suporte 

psicológico e paliação de sintomas) é a melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo, atendendo suas necessidades de forma holística e igualitária. É 

responsabilidade de todos os profissionais de saúde uma atuação em equipe e 
 7com participação ativa da família e dos cuidadores.  

Cabe aos profissionais de toda equipe de atendimento o cuidado com qualidade, 

presteza e eficácia do atendimento prestado em qualquer situação. É preciso levar 

em conta que, em situação de incerteza e/ou de fragilidade, o paciente requer 

atenção especial a uma gama de necessidades que, por vezes, transcendem o 
 14objeto específico da demanda. (Veit; Barros, 2008:368)
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Revisão de literatura sobre aspectos da cirurgia de laringectomia total, 

reabilitação em câncer de cabeça e pescoço, psicologia em oncologia, 

enfermagem em oncologia, intervenções de enfermagem, realizada através de 

consultas a artigos em revistas científicas, livros didáticos, dissertações, teses, 

projetos e navegações pela internet.

A convivência com o traqueostoma, a perda da voz são conseqüências limitantes 

que demandam readaptações que nem sempre são facilmente alcançadas. Pode 

haver um comportamento de evitação em situações que poderiam confrontá-los 
 8com essas limitações.

A convivência do paciente laringectomizado com sua nova imagem corporal 

parece ser ainda de resignação, permeada por emoções e sofrimentos, 

dificuldades de lidar com essa nova situação. É necessária uma equipe de 

profissionais de saúde especializados que saibam lidar com esses pacientes e 
 9atuem como incentivadores do suporte familiar nesse processo de reabilitação.

Com a progressão da doença e danos decorrentes de alterações estéticas ou 

funcionais, algumas comorbidades psicológicas podem surgir ou se intensificar, 

criando novas demandas dos pacientes. Essas demandas precisam ser 

individualizadas e contextualizadas visando promover uma maior independência 
4,10funcional ao paciente, em seu processo de reabilitação. 

As ações de reabilitação não podem ser dissociadas das ações terapêuticas 

elaboradas, e mesmo que as mesmas não influenciem na mortalidade, o seu 
7planejamento é de grande impacto sobre ela.

Os diagnósticos de enfermagem, elaborados pelo enfermeiro e posteriormente 

executados pela equipe de enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros) são

necessários para atender aos problemas de saúde e às situações de vida vigentes 

do paciente no momento de seu tratamento e devem ser subsidiados pela coleta 

da história pessoal e de saúde do paciente e seus familiares, avaliação da 

presença de sinais e sintomas da doença, análise de resultados de exames 
7,11,12diagnósticos complementares e associação de achados clínicos. 
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