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Resumo:  

Introdução: A glossectomia é um procedimento em saúde de retirada total ou de parte 

da língua. Partindo desse conceito, este estudo teve como foco o desenvolvimento 

fisiológico na produção dos sons da fala de indivíduos submetidos a glossectomia. 

Considerando que a função de fala é executada por meio de um conjunto de estruturas 

denominadas de articuladoras, a língua desempenha papel fundamental no processo de 

emissão fonética. O posicionamento da língua influencia diretamente na emissão do 

som e ressonância durante a verbalização, sendo que, as vogais e os ditongos só são 

emitidos devido à forma e mobilidade lingual. Já a sonorização de consoantes se dá 

devido à constrição do trato vocal, ocorrendo assim, uma limitação do fluxo de ar 

devido à dinâmica precisa da língua. Objetivo: Caracterizar a produção de fala de 

indivíduos glossectomizados. Metodologia: O embasamento metodológico deste estudo 

se deu por meio de busca de teorização criteriosa disponível em bancos de dados de 

domínio público. A busca teórica de sustentação deste estudo se deu de forma simples 

por meio de materiais impressos e conteúdos midiáticos. Considerações Finais: Esta 

pesquisa proporcionou uma visão mais ampla sobre a necessidade da reabilitação dos 

distúrbios de fala decorrentes de procedimento de retirada parcial ou total da língua. O 

impacto da glossectomia na fala pode ir desde distorções de alguns fonemas como 

também em praticamente todos, e, como a língua é considerada o principal órgão 

articulador de sons, qualquer tipo de alteração morfológica ou fisiológica compromete o 

seu desempenho. 
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