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resumo: Introdução: A laringectomia total acarreta múltiplas alterações físicas, sociais e f isioló-
gicas, sendo a mais notória a perda da voz laríngea. A comunicação ineficaz pode comprometer a 
qualidade dos cuidados de enfermagem. 

Objetivo: Conhecer as intervenções de enfermagem e estratégias terapêuticas promotoras de co-
municação efetiva nas pessoas submetidas a laringectomia total. 

Metodologia: Revisão integrativa da literatura, de acordo com o modelo "PIO", segundo a questão 
de investigação: "Quais as intervenções de enfermagem e estratégias terapêuticas promotoras 
de comunicação efetiva nas pessoas submetidas a laringectomia total?". A seleção dos estudos 
decorreu no dia 8 janeiro 2021 e envolveu pesquisa nas bases de dados CINAHL® e MEDLINE® Foram 
incluídos todo o tipo de estudos, em português, espanhol e inglês, publicados entre 2013 e 2020. 

Resultados: Identif icaram-se 77 estudos e selecionados 5 para análise e extração de dados. 

Conclusões: A revisão integrativa permitiu responder à questão de investigação, sendo identifica-
das diferentes intervenções enfermagem e estratégias terapêuticas. 

palavras-chave: Laringectomia total; Comunicação comprometida; Intervenções Enfermagem; 
Estratégias Terapêuticas. 

abstract: Introduction: Total laryngectomy causes multiple physical, social and physiological changes, 
the most notable being loss of laryngeal voice. Ineffective communication can compromise the quality 
of nursing care.

Objective: To analyze the scientific evidence related to nursing interventions and therapeutic strategies 
that promote effective communication in people undergoing total laryngectomy.
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Introdução
A pessoa com ostomia vivencia um processo de 

transição saúde/doença, necessitando de cuidados de 
enfermagem individualizados que promovam a adap-
tação e capacitação para a nova condição de saúde. O 
enfermeiro estomoterapeuta contribui de forma signifi-
cativa para a construção de uma vivencia positiva neste 
processo de transição. A pessoa submetida a uma osto-
mia precisa de reiniciar a sua vida, de se autocuidar, de 
manter as suas relações sociais, ou seja, de integrar esta 
nova identidade no seu modo de vida (Associação Por-
tuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia 
[APECE], 2018).

O cancro de Cabeça e Pescoço (no qual se inserem 
as pessoas laringectomizadas), implica importantes alte-

rações que condicionam significativamente o estilo de 
vida das pessoas, podendo acarretar mudanças na ima-
gem corporal, na respiração, na deglutição e na comu-
nicação. A sobrevida nestes tipos de cancro tem vindo 
a aumentar, em consequência do diagnóstico precoce 
e eficácia do tratamento, pelo que, consequentemente, 
cresce também a preocupação com a qualidade de vida 
destas pessoas (Miguel et al., 2014).

A laringectomia total consiste na remoção completa 
da laringe cartilaginosa, osso hioide e músculos infra-
-hioideios conectados à laringe e possível remoção do 
espaço pré-epiglótico com a lesão (Rothrock, 2008). 
Com a excisão da laringe, e consequentemente das cor-
das vocais, deixa de haver produção de voz - fonação. "A 
voz é essencial para a comunicação humana, bem como 

Methodology: Integrative literature review, giving to the "PIO" model, according to the research question: 
"What are the nursing interventions and therapeutic strategies that promote effective communication 
in people undergoing total laryngectomy?". The selection of studies took place on 8 January 2021 and 
involved research in the databases CINAHL® and MEDLINE® Complete and Google Scholar. All types of 
studies, in Portuguese, Spanish and English, published between 2013 and 2020 were included.

Results: 77 studies were identified and 5 were selected for analysis and data extraction.

Conclusions: The integrative review allowed to answer the research question, identifying different 
nursing interventions and therapeutic strategies.
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resumen: Introducción: La laringectomía total ocasiona múltiples cambios físicos, sociales y fisiológicos, 
siendo el más notable la pérdida de la voz laríngea. La comunicación ineficaz puede comprometer la 
calidad de los cuidados de la enfermería.

Objetivo: Analizar la evidencia científica relacionada con las intervenciones de la enfermería y con 
las estrategias terapéuticas que promueven la comunicación efectiva en las personas sometidas a 
laringectomía total.

Metodología: Revisión integrativa de la literatura, de acuerdo con el modelo "PIO", en cuanto a la 
pregunta de investigación: "¿Cuáles son las intervenciones de enfermería y las estrategias terapéuticas 
que promueven la comunicación efectiva en personas sometidas a laringectomía total?". La selección de 
los estudios tuvo lugar el 8 de enero de 2021 e involucró una investigación en las bases de datos CINAHL® 
y MEDLINE® Complete y Google Scholar. Se incluyeron todo el tipo de estudios, en portugués, español e 
inglés, publicados entre 2013 y 2020.

Resultados: Se identificaron 77 estudios y se seleccionaron 5 de ellos para análisis y extracción de datos.

Conclusiones: La revisión integradora ha permitido dar respuesta a la pregunta de investigación, 
identificando diferentes intervenciones de enfermería y estrategias terapéuticas.

palablas-clave: Laringectomía total, Deterioro de la comunicación, Intervenciones de enfermería, 
Estrategias terapêuticas


