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RESUMO 

 

ESTRÊLA, Maísa de Paula. Medidas aerodinâmicas em laringectomizados totais falantes 

traqueoesofágicos. 2018. 122 f. Dissertação – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

O sucesso do tratamento cirúrgico no câncer de laringe não pode apenas dar atenção à taxa de 

sobrevida, está também relacionado com a rápida reabilitação da voz e da fala. Para 

compreender como as estruturas do trato digestivo participam da produção do som 

traqueoesofágico, a pressão aérea e o limiar de pressão fonatória podem ser utilizados como 

método de análise nos pacientes com vozes traqueoesofágica. O objetivo desse estudo foi 

comparar as medidas aerodinâmicas em laringectomizados totais falantes com prótese 

traqueoesofágica com indivíduos laríngeos. O estudo incluiu a análise de dois grupos, sendo o 

grupo de estudo (GE) composto por 28 indivíduos que se submeteram a laringectomia total e 

que optaram pela reabilitação da voz alaríngea por meio da prótese traqueoesofágica e o outro 

grupo, denominado grupo controle (GC), composto por 32 indivíduos laríngeos saudáveis.  

Ambos os grupos foram submetidos à avaliação das medidas aerodinâmicas, por meio do 

Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®). Os resultados foram 

apresentados de forma descritiva e, posteriormente, foram realizadas as comparações entre os 

grupos (estudo e controle) com o teste t de student para amostras independentes. Foram 

apresentadas as diferenças estimadas da comparação entre o grupo estudo e o grupo controle 

com seus respectivos valores p e intervalos de confiança (95%). Para a comparação entre os 

grupos e as faixas etárias (40 a 59 anos e 60 a 89 anos) foi utilizado um modelo de regressão 

linear. Os resultados encontrados revelaram diferenças estatisticamente significantes em 

algumas medidas dos protocolos do Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF). Foi constatada a 

possibilidade de utilizar o Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) para auxiliar e aprimorar a 

produção da voz traqueoesofágica. Todavia, ressalta-se a importância de realizar mais estudos 

utilizando o aparelho para obter conclusões mais específicas. 

 

Palavras-Chave: 1. Laringectomia.  2. Voz alaríngea.  3. Fístula traqueoesofágica. 
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ABSTRACT 

 

ESTRÊLA, Maísa de Paula. Aerodynamic measures in total laryngectomees 

tracheoesophageal speakers. 2018. 122 p. Dissertation – Ribeirão Preto Medical School, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

Abstract here. The success of surgical treatment in laryngeal cancer can not only pay attention 

to the survival rate, it is also related to the rapid rehabilitation of voice and speech. To 

understand how the structures of the digestive tract participate in the production of 

tracheoesophageal sound, air pressure and the phonatory pressure threshold can be used as a 

method of analysis in patients with tracheoesophageal voices. The aim of this study was to 

compare the aerodynamic measurements in total laryngectomized speakers with 

tracheoesophageal prosthesis with laryngeal individuals. The study included the analysis of two 

groups, the study group (ES) composed of 28 individuals who underwent total laryngectomy 

and who opted for the rehabilitation of the alaringeal voice through the tracheoesophageal 

prosthesis and the other group, called the control group GC), composed of 32 healthy laryngeal 

individuals. Both groups were submitted to aerodynamic measurements, using the Model 6600 

- Spin Aerodynamic System (SAF) (Kaypentax®). The results were presented in a descriptive 

way and, afterwards, comparisons between the groups (study and control) were carried out with 

the student t test for independent samples. We presented the estimated differences between the 

study group and the control group, with their respective p values and confidence intervals 

(95%). A linear regression model was used to compare the groups and the age groups (40 to 59 

years and 60 to 89 years). The results found revealed statistically significant differences for 

some measures of the Aerodynamic Phonatory System (SAF) protocols. It was verified the 

possibility of using the Fonody Aerodynamic System (SAF) to aid and improve the production 

of the tracheoesophageal voice. However, it is important to carry out more studies using the 

device to obtain more specific conclusions. 

 

Key words: 1. Laryngectomy. 2. Non-laryngeal voice. 3. Tracheoesophageal fistula. 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer compromete o funcionamento da laringe e traz a necessidade de tratamento 

para promover a maior sobrevida do indivíduo acometido. Uma das formas de tratamento é a 

laringectomia total, quando se retira completamente a laringe. Os indivíduos que são 

submetidos a esse tratamento cirúrgico, têm uma reestruturação anatomofisiológica para suprir 

a ausência do órgão, uma vez que ocorre a separação do trato digestivo do respiratório. Dentre 

as consequências cirúrgicas, cita-se a perda da produção da voz e os órgãos do trato digestivo 

(faringe, transição faringoesofágica e esôfago) são recrutados para exercerem a função da 

fonação.  

O processo de reabilitação da comunicação alaríngea é de suma importância para o 

laringectomizado total que garantirá o retorno de suas atividades sociais e econômicas. Dentre 

as formas de reabilitação, encontra-se a prótese traqueoesofágica, que oferece rápida 

reabilitação e uma boa qualidade vocal, e têm sido apontadas, ao longo dos anos, como uma 

forma de reabilitação que oferece satisfação superior em relação a outros métodos de 

comunicação, e consequentemente, maior qualidade global de vida (CLEMENTS et al., 1997), 

e por essa razão é o método de reabilitação vocal alaríngea mais aceito. Contudo, apesar das 

taxas de sucesso terapêutico ser evidentes (ISMAN e O’BRIEN, 1992; CLEMENTS et al., 

1997; VAN WEISSENBRUSH et al., 2000), são relatados na literatura algumas causas de 

insucesso, ainda não claramente definidas (CANTU et al., 1998; OP DE COUL et al., 2003). 

Em busca de justificar as dificuldades que acarretam o insucesso e também estabelecer 

procedimentos e critérios mais específicos para caracterizar os falantes traqueoesofágicos, 

estudiosos têm se dedicado a compreender a anatomofisiologia da transição faringoesofágica 

(TFE) por meio diferentes tipos de metodologias (DURANCEAU et al., 1976; KAZI et al., 

2009). 

Quando a investigação da comunicação traqueoesofágica ocorre associada a achados 

anatomofisiológicos fornecidos por instrumentos que geram dados objetivos, a reabilitação 

vocal alaríngea torna-se mais segura e compreensível quanto às possibilidades de seu sucesso 

e insucesso. 

Considerando o funcionamento da voz traqueoesofágica, o fluxo aéreo pulmonar é 

direcionado pela prótese para esôfago e faringe, permitindo a vibração tecidual. Portanto, o 

fluxo e a pressão aérea são parâmetros que influenciam a produção da voz traqueoesofágica, 

por isso são medidas que podem oferecer a compreensão a respeito da fisiologia da voz 

traqueoesofágica. Em busca de um instrumento que ofereça dados objetivos, foi identificado 
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uma pesquisa com o equipamento KayPENTAX Phonatory Aerodynamic System Modelo 6600 

(SAF), que tem a proposta de mensurar as modificações vocais e aerodinâmicas no pré e pós 

terapia, apesar de que os achados ainda sejam discutidos (ZRAICK, SMITH-OLINDE e 

SHOTTS, 2012).  

Em virtude desses achados, da possibilidade de avaliar a voz traqueoesofágica com 

esta ferramenta e da carência de outros instrumentos que auxiliem na investigação do fenômeno 

da fonação alaríngea, deve-se indagar se a realização de provas de voz para avaliar o nível de 

pressão sonora e de fluxo aéreo durante a produção fonatória entre laringectomizados falantes 

traz informações a respeito da fisiologia da produção da voz traqueoesofágica. Talvez, as 

medidas aerodinâmicas durante a execução da nova função, a fonação, possa prover 

informações consistentes sobre a comunicação do laringectomizado. Portanto, esta seria uma 

forma de avaliar o fluxo de ar e pressão geradas durante a fonação traqueoesofágica. 

Com base na revisão da literatura realizada até o presente momento, não existem 

estudos que descrevam as medidas aerodinâmicas dos laringectomizados totais usuários de 

prótese traqueoesofágica, por meio do SAF. Portanto, o desenvolvimento deste estudo se torna 

importante na tentativa de melhor compreender a função vocal alaríngea, cujos resultados 

poderão contribuir com novas pesquisas na reabilitação do laringectomizado total, trazendo 

benefícios para esta população.  
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2. JUSTIFICATIVA 

Visando a aquisição de dados fidedignos, de forma objetiva e mensurável, para melhor 

caracterização e definição prévia dos indivíduos candidatos a prótese traqueoesofágica, é 

imprescindível o trabalho multidisciplinar e a consequente inserção de exames específicos 

somados à avaliação clínica fonoaudiológica, procurando evitar a submissão dos indivíduos a 

determinadas condições, como procedimentos cirúrgicos desnecessários, possíveis frustrações 

emocionais diante da grande expectativa gerada com a apresentação de tal método de 

comunicação alaríngea, além do tempo e custos envolvidos. 

Medidas aerodinâmicas podem revelar informações fisiológicas indiretas sobre a 

atividade da função fonatório, tendo se tornado mais possível nos últimos anos. Portanto, para 

compreender melhor os fatores que influenciam na reabilitação da voz alaríngea, em pacientes 

reabilitados com prótese traqueoesofágica, faz-se necessário caracterizar o nível de pressão 

fonatória nas estruturas que passam a exercer a função da fonação. O conhecimento de medidas 

aerodinâmicas na produção vocal traqueoesofágica pode favorecer o conhecimento dos fatores 

preditivos da fonação alaríngea, bem como a resolução de problemas ocorridos durante a 

reabilitação destes indivíduos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Localizado na linha mediana do pescoço, a laringe executa inúmeras funções, dentre 

elas estão à respiração, proteção das vias aéreas, fonação e participação na deglutição, sendo as 

ações que mais se destacam. Na existência de alguma lesão na região da laringe ocorre o 

comprometimento do seu funcionamento, e desta forma, podendo prejudicar o indivíduo em 

suas atividades. Para que ocorra o adequado funcionamento da laringe, é necessário que suas 

estruturas estejam saudáveis, e uma vez detectado o desenvolvimento de um tumor, é necessário 

adotar um método de tratamento o mais rápido possível. Quanto ao diagnóstico, para que ele 

ocorra de forma adequada, é necessário utilizar exames clínicos, de imagem e instrumentais 

como a fibroscopia (BRASIL e MANRIQUE, 2004). 

Segundo o INCA (2018) o câncer de laringe ocorre com maior frequência no sexo 

masculino, representando 25% dos tumores malignos que acometem a cabeça e pescoço e 2% 

de todas as doenças malignas. Como fatores etiológicos, se destaca o tabagismo e o etilismo e 

em pessoas que associam o fumo com bebidas alcóolicas, o risco aumenta em 43 vezes. Estima-

se que em 2018 haverá 7.670 pessoas acometidas pelo câncer de laringe, destes 6.390 do sexo 

masculino e 1.280 do sexo feminino. A ocorrência do câncer de laringe pode ocorrer nas três 

porções deste órgão, podendo ser: supraglote, glote e subglote. Aproximadamente 2/3 dos 

tumores se desenvolvem na região glótica, e 1/3 acomete a supraglote, e em menor proporção 

na região da subglote, representando menos de 1% da ocorrência. O tipo histológico mais 

prevalente, em mais de 90% é o carcinoma epidermoide. Quanto ao tratamento do câncer de 

laringe, é considerada a localização e a extensão do tumor, podendo ser adotado como 

tratamento a cirurgia e/ou radioterapia ou a quimioterapia associada à radioterapia. Quanto a 

laringectomia total, ocorre a remoção da laringe que ocasiona a ausência de produção da voz 

fisiológica, e a confecção do traqueostoma definitivo. 

3.1. Reabilitação com a prótese traqueoesofágica 

Geraghty et al. (1996) avaliaram a longo-prazo o sucesso, a taxa de sobrevivência, 

efeitos dos fatores socioeconômicos dos usuários de prótese traqueoesofágica. Participaram da 

amostra 40 laringectomizados totais usuários de prótese traqueoesofágica sendo eles 18 

submetidos à colocação primária e 22 a colocação secundária. Identificaram uma taxa de 

sobrevivência de quase 75% e a taxa de sucesso de 70%. Do total de participantes (40 sujeitos), 

29 deles ainda foram acompanhados, sendo notado uma taxa de sucesso terapêutico de 66%. 
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Os estudiosos constataram que os níveis educacionais e o etilismo no pós-operatório não 

atenuaram o sucesso com a voz traqueoesofágica.  

Objetivando comparar diferentes métodos de reabilitação vocal alaríngea em relação 

às capacidades vocais, Max et al. (1996) avaliaram falantes esofágicos e traqueoesofágicos em 

relação as seguintes medidas: fizeram mensurações com o tempo máximo de fonação (TMF), 

a quantidade de máxima de sílabas pronunciadas em uma ingestão de ar, medidas sobre as 

extensões dinâmica e de frequência, e nível de intensidade máxima. Constataram as seguintes 

relações estatisticamente significantes entre os grupos avaliados: tempo máximo de fonação, 

número máximo de sílabas emitidas e intensidade máxima. O estudo sugere que as medidas 

aerodinâmicas e a peseudo-fonação apresentam interação diferentes nos grupos avaliados.  

Estudos já demonstram a satisfação da reabilitação da voz alaríngea por meio da 

prótese traqueoesofágica em comparação com outros métodos de comunicação, como pode ser 

observado no estudo de Clements et al. (1997) que avaliou o grau de satisfação de 31 

laringectomizados totais organizados em quatro grupos conforme seu método de comunicação 

alaríngea. Como metodologia, utilizaram de um questionário que contemplava a avaliação dos 

parâmetros relacionados à satisfação do indivíduo com a comunicação, qualidade vocal, a 

facilidade para se comunicar ao telefone, a possível limitação na interação social e a qualidade 

de vida. Constataram que os usuários de prótese traqueoesofágica demonstraram maior grau de 

satisfação com a reabilitação, ao passo que a escrita foi a menos satisfatória. Os autores 

reforçam o uso da prótese para a restauração da comunicação alaríngea. 

O propósito de Artazkoz Del Toro e Martínez (1997) foi de caracterizar o segmento 

faringoesofágico em uma amostra de 220 indivíduos usuários de PTE, que foram submetidos à 

miotomia do constritor inferior e a inserção da PTE. Realizaram tal estudo por meio da 

correlação entre imagens radiológicas dinâmicas e a manometria esofágica. Como resultados, 

observaram que os sujeitos que foram submetidos à videofluoroscopia, em sua maioria tinha 

apresentado segmento faringoesofágico com a forma trapezoidal durante o repouso, observaram 

facilidade para o trânsito de contraste na deglutição, ainda constataram distância no sentido 

anteroposterior do segmento na altura das C5-C6 maior que 1cm. O tempo máximo de fonação 

foi maior que 12 segundos, com voz fluida e notou-se ausência de contato da prótese 

traqueoesofágica com a parede posterior do esôfago durante a tarefa de fonação. Essa descrição, 

que caracterizou os indivíduos do estudo, foi notada em todos os indivíduos hipotônicos 

(constatados no exame de manometria esofágica).  

No estudo de Mohri et al. (1998) foi explorado a função do lúmen subneoglótico 

durante a fonação traqueoesofágica. A amostra constou de 13 laringectomizados totais falantes 
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traqueoesofágicos. Como metodologia, foi realizada fibroscopia e fluoroscopia da hipofaringe 

e do esôfago durante a tarefa de fonação. Constataram com a fibroscopia que houve fechamento 

concêntrico do esôfago seguido de uma região com câmara no lúmen subneoglótico com a 

tarefa de fonação, posteriormente houve a abertura do esôfago durante no ato da inspiração. 

Com os dados da videofluoroscopia notou-se dilatação do lúmen subneoglótico seguido do 

fechamento do esôfago distal com a fonação.  

No estudo de Deschler et al. (1999) foi avaliado os efeitos dos níveis de pressão sonora 

perante a freqüência fundamental e também a modulação. Como metodologia do estudo, a 

amostra constou de 11 usuários de prótese traqueoesofágica, os indivíduos foram instruídos a 

produzirem uma vogal sustentada com intensidade e frequência forte, com variação do pitch 

para uma dada intensidade vocal. Como resultados, notaram que com o pitch agudo e 

intensidade fraca a frequência fundamental foi de 82Hz seguida do nível de pressão sonora de 

57,7dB, em outra situação em que o pitch era agudo e a intensidade forte a f0 foi de 116,4Hz, 

com 64,6dB de nível de pressão sonora. Concluíram, perante os resultados, que o nível de 

pressão sonora foi significante para predizer a freqüência fundamental. Em relação às 

considerações sobre a modulação, os autores relataram que outros fatores podem se relacionar 

com a modulação.   

Ceccon et al. (1998) tiveram como objetivo analisar as características temporais, 

perceptivas e acústicas da voz traqueoesofágica. Encontraram como resultados o tempo 

máximo de fonação com a média prolongada da vogal /a/ de 12,36s, as médias da intensidade 

habitual, máxima e variação da mesma foram respectivamente, 66,29dB, 76,55dB e 21,66dB. 

A média da frequência fundamental foi de 137,69Hz. Quanto à qualidade vocal, constataram 

que 66,7% apresentava qualidade vocal boa e 33,3% qualidade vocal moderada. 

No estudo de Omori e Kojima (1999) tiveram como proposta examinar uma amostra 

de 30 laringectomizados totais e usuários prótese traqueoesofágica, com relação aos tipos 

vibratórios da neoglote e também evidenciaram sobre as complicações que promovem falha na 

produção da voz alaríngea por meio da PTE. A investigação foi norteada por meio da avaliação 

perceptiva das amostras de vozes e também por meio da videoestroboscopia. Encontraram 

como resposta, os seguintes comportamentos: em 28 sujeitos houve a abertura e fechamento no 

sentido ântero-posterior, nos outros dois sujeitos ocorreram o fechamento no sentido médio-

lateral da neoglote. Nos sujeitos que tinham as vozes severamente ou moderadamente tensas 

apresentavam o fechamento excessivamente ocluído (quatro sujeitos). Perante as análises 

realizadas, os autores concluíram que a estroboscopia é um importante instrumento na 

investigação do shunt traqueoesofágico. 
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Com o objetivo de determinar as consequências da reabilitação traqueoesofágica em 

comparação com a voz esofágica, Most et al. (2000) avaliaram e compararam os grupos de 

falantes laríngeos, usuários de prótese traqueoesofágica e bons e moderados falantes esofágicos. 

O estudo contou com a análise acústica e perceptual de voz e avaliação acústica. Para a 

avaliação acústica, foram incluídas medidas de duração, intensidade, frequência fundamental, 

entonação e tempo de início da fonação, para análise percepual foram consideradas a 

inteligibilidade e aceitabilidade. Como resultados, constataram que os falantes laríngeos se 

diferenciam significativamente dos falantes alaríngeos nas medidas da frequência fundamental 

e pela entonação. Em relação aos falantes traqueoesofágicos, eles se mostraram mais aceitáveis 

do que bons falantes esofágicos, porém foram menos inteligíveis. Foram encontradas 

correlações significantes entre frequência fundamental, medidas de duração e aceitabilidade e 

também entre frequência fundamental e inteligibilidade de fala. 

MCAuliffe et al. (2000) tiveram como objetivo comparar a fala funcional de usuários 

de prótese traqueoesofágica em dois grupos, considerando o aspecto cirúrgico, sendo o grupo 

de sujeitos submetidos a laringectomia total e grupo de sujeitos submetidos a 

faringolaringectomia. A avaliação incluiu os seguintes parâmetros: inteligibilidade de fala, 

qualidade vocal, satisfação vocal, percepção da incapacidade vocal, e bem-estar e handcap 

vocal. O grupo de laringectomizados totais apresentaram melhores resultados em relação a: 

esforço vocal, agradabilidade e naturalidade vocal, ruído de fala e inteligibilidade vocal no nível 

de sentença. Os resultados indicaram também baixo nível de handcap e bons resultados de bem-

estar para ambos os grupos. 

No estudo de Finizia e Bergman (2001), foi comprovada a qualidade de vida com 

relação à reabilitação do laringectomizado total usuário de prótese. Tiveram como objetivo 

investigar, avaliar e comparar os efeitos de diferentes modalidades de tratamento e os métodos 

de reabilitação vocal e de fala na qualidade de vida de pacientes com câncer de laringe, para tal 

investigação, foram utilizados questionários genéricos de qualidade de vida. A amostra constou 

de 125 sujeitos, que foram submetidos apenas à radioterapia, que foram reabilitados com 

prótese traqueoesofágica e eletrolaringe. Constataram que a qualidade de vida dos pacientes 

após a laringectomia com reabilitação da voz bem-sucedida com prótese traqueoesofágica pode 

ser semelhante a dos pacientes que receberam apenas radioterapia para o tratamento do câncer 

e que tiveram a preservação do órgão, mesmo com a qualidade de voz que apresentam.  

Ressaltam que não se deve considerar apenas o método de tratamento da doença, mas há uma 

estreita importância em considerar o método de reabilitação vocal alaríngea. 
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Van As et al. (2001) tiveram a finalidade de desenvolver um protocolo de 

videofluoroscopia quantitativa, considerando a utilização de parâmetros visuais além de 

medidas quantitativas da morfologia e anatomia das estruturas da neoglote e também em relação 

a avaliação da qualidade vocal por meio da prótese traqueoesofágica. Como metodologia, 

contaram com uma amostra de 39 sujeitos laringectomizados (30 submetidos a laringectomia 

convencional e nove submetidos a reconstrução parcial ou total da faringe). Houve a 

constatação de que as medidas quantitativas da videofluoroscopia estavam significativamente 

relacionadas com os dados de avaliação visual, notaram que a tonicidade e a presença da barra 

neoglote com o indivíduo realizando a fonação estava relacionada à qualidade vocal. 

Concluíram que é a análise da videofluoroscopia de uma forma mais quantitativa é possível de 

ser realizada, além de que se torna possível realizar a substituição de parâmetros subjetivos que 

eram antigamente usados por certas medidas objetivas para avaliar a neoglote. 

O propósito de Karlen e Maisel (2001) foi avaliar os pontos positivos da punção 

primária da prótese traqueoesofágica. Como metodologia, realizaram a revisão de arquivos de 

noventa e seis usuários de prótese, os indivíduos foram divididos em dois grupos, sendo um 

grupo composto por indivíduos submetidos à inserção primária (33 sujeitos) e outro grupo com 

inserção secundária (63 sujeitos), os mesmos ainda foram subdivididos considerando o 

tratamento com radioterapia pré - cirurgia. Não foram constatadas diferenças entre os grupos 

avaliados. Porém, notaram que os sujeitos com inserção primária não tiveram fístulas, e ainda 

52% desses indivíduos utilizaram a prótese traqueoesofágica a longo-prazo. Concluíram que o 

procedimento de punção primária não apresentou aumento da morbidade e incidência de 

complicações.  

Ferrer Ramírez et al. (2001) tiveram como objetivo avaliar, em um estudo 

retrospectivo, o sucesso terapêutico da voz traqueoesofágica bem como as complicações pós-

operatórias de trezentos e cinquenta usuários de prótese traqueoesofágica. Em longo prazo, 

observaram que 30% dos pacientes apresentaram complicações com fechamento da fístula, as 

razões pelo fechamento foram: vazamento salivar recorrente, deslocamento da prótese e 

fechamento espontâneo; outros fatores como falta de motivação para uso da PTE, fatores 

relacionados às condições socioculturais e aquisição de voz esofágica; Existiram também 

fatores associados a complicações médicas, sendo elas: tecido de granulação formado no 

orifício, necessidade de ampliação da punção traqueoesofágica e estenose do estoma. Em 

relação à qualidade de voz, quase 80% dos sujeitos avaliados apresentaram boa qualidade de 

voz traqueoesofágica.  
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O propósito de Nishizawa et al. (2001) foi de descrever os mecanismos de abertura e 

fechamento da neoglote e discuti-los com a literatura. Para a composição da amostra, contaram 

com quatro falantes esofágicos. Os estudiosos dividiram os participantes em diferentes 

procedimentos metodológicos, sendo que dois sujeitos foram submetidos a videofluoroscopia 

da faringe e do esôfago enquanto faziam a deglutição da injeção de ar antes da fala esofágica, 

os outros participantes foram submetidos ao registro da largura da neoglote e a avaliação da 

pressão intraoral de ar e também a eletromiografia (nas regiões dos músculos gêniohioideo e 

do constritor faríngeo inferior). Constataram que o geniohioideo realizou a abertura da neoglote 

enquanto o constritor faríngeo inferior pelo realizou o fechamento da mesma.  

 No estudo de Lewin et al. (2001), tiveram como objetivo testar os resultados de voz 

traqueoesofágica após aplicação de Botox, em sujeitos que não haviam apresentado bons 

resultados na produção vocal traqueoesofágica anteriormente; avaliaram também a duração do 

efeito do Botox e a taxa de reinjeção para manter a boa produção vocal. Participaram do estudo. 

Como metodologia, foram selecionados 23 laringectomizados totais usuários de PTE que não 

apresentavam boa fluência da voz traqueoesofágica, os sujeitos foram submetidos à aplicação 

de uma injeção de Botox® (aplicação foi orientada pela eletromiografia). Os sujeitos que 

continuaram com falhas na voz após a primeira aplicação, recebeu uma segunda aplicação. 

Constataram que o uso do Botox é efetivo para o alívio da hipertonicidade do constritor 

faríngeo, uma vez que 87% da amostra apresentou pós-injeção. Em relação a duração do efeito, 

foi em média de 20,4 meses. 

Hamaker e Blom (2003) tiveram como objetivo avaliar a efetividade da neurotoxina 

botulínica (BOTOX®) para eliminar o espasmo muscular do músculo constritor faríngeo para 

a melhora na voz traqueoesofágica. Para composição do estudo, fizeram a revisão de sessenta 

e dois sujeitos submetidos a aplicação do BOTOX. Dividiram esses indivíduos em três grupos, 

considerando o tipo de resposta a toxina, seguindo os critérios: grupo I (41 sujeitos) que 

apresentaram completo relaxamento dos músculos, com fala fluente; e grupo II (oito sujeitos) 

com hipertonia ou relaxamento incompleto dos músculos, e por último o grupo III (composto 

por treze sujeitos que não apresentaram resposta ao BOTOX e se mantiveram afônicos. Como 

resultados observaram às seguintes respostas: após a pimeira injeção 34 sujeitos do grupo I e 

seis sujeitos do grupo II apresentaram resposta ao BOTOX com tempo para mais de seis meses.  

Concluíram que a neurotoxina apresenta efetividade, inclusive na substituição da miotomia 

secundária apresentando bons resultados fonatórios. 

Brown et al. (2003) realizaram uma junção de informações históricas em relação aos 

métodos de comunicação alaríngea. Discorrem que embora a laringectomia acarrete a perda da 



33 

 

voz, há ainda a possibilidade de fonação, uma vez que o ar pulmonar ainda é presente além das 

caixas de ressonância. Em relação à inserção da prótese, ressaltam sobre aos resultados 

superiores da punção primária. Relatam sobre as causas da substituição da prótese 

traqueoesofágica, referem o vazamento pelo interior da mesma, ocasionada pela incompetência 

valvular por colonização de cândida. Com relação aos dispositivos para melhora com o uso da 

prótese, reforçam o uso do HME (Heat and Moisture Exchanger) que melhora a qualidade de 

vida dos usuários. Quanto às vantagens da prótese, destaca-se a produção de voz imediata, a 

importante taxa de sucesso apresentada pelos usuários e aos baixos índices de complicações. 

Como desvantagens citam a obstrução e vazamento e a necessidade de usar as mãos para ocluir 

o estoma.  

No estudo de Gress (2004), foram pontuados os fatores que possibilitam a boa 

reabilitação da voz traqueoesofágica, sendo elas: posicionamento correto da PTE na região da 

punção; bom funcionamento da PTE para evitar vazamentos e o terceiro item é a independência 

para realizar os cuidados com a prótese. Os autores ressaltam a importância de utilizar medidas 

objetivas de avaliação da voz alaríngea para compreensão do mecanismo de vibração dos 

tecidos da neoglote, os exames são: videofluoroscopia, manometria, endoscopia, avaliação 

acústica e medidas aerodinâmicas. Mencionam que avaliações pré-operatórias podem orientar 

possíveis alterações que poderão afetar o desenvolvimento da voz traqueoesofágica.  Pontuam 

que realizar uma avaliação minuciosa pré-indicação da prótese traqueoesofágica pode evitar 

possíveis frustações com o insucesso no uso da PTE. Reforçam sobre a eficácia de identificar 

e resolver obstáculos para a punção da prótese para redução do tempo de reabilitação da 

comunicação alaríngea, abrangendo um maior número de indivíduos beneficiados com o uso 

da esta modalidade de reabilitação alaríngea.   

Com a proposta de realizar a reabilitação da voz alaríngea com a prótese 

traqueoesofágica unidirecional, inserida por meio de um método endoscópico, Singer e blom 

(2004) realizaram um estudo que incluiu 60 indivíduos laringectomizados totais, com idades 

entre 42 e 78 anos. Como resultados, após acompanhar os pacientes ao longo de dois anos, 

acompanhamento este que incluiu a orientação fonoaudiológica para o uso da prótese, 

observaram que 90% dos indivíduos apresentaram vozes fluentes, além de demonstrarem 

satisfação com a rebilitação vocal por meio da prótese. Os estudiosos consideraram a 

reabilitação pela prótese uma técnica segura e efetiva para os pacientes avaliados.  

O objetivo de Bunting (2004) foi de discorrer a respeito das complicações mais 

comuns nos pacientes usuários de prótese traqueoesofágica. Ressaltam sobre a necessidade de 

dedicar atenção para os casos de afonia, devendo dedicar critérios para identificar a origem da 
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falha podendo essa estar relacionada com prótese, com o segmento faringoesofágico ou por 

outras razões. O autor descreve que deve considerar um problema no segmento 

faringoesofágico na situação em que os usuários de prótese realizam a oclusão correta do 

traqueostoma e mesmo assim apresentam esforço para falar ou afonia, nesses casos é necessário 

realizar uma investigação criteriosa, considerando a realização de exames afim de avaliar o 

segmento faringoesofágico, exemplos de exames podem ser: nasofibroendoscopia, 

videoestroboscopia ou videofluoroscopia.  

Aguiar-Ricz (2005) realizou um estudo com o objetivo de comparar as pressões 

intraluminares do esôfago nas situações de deglutição da consistência alimentar líquida, da 

transição faringoesofágica e do esôfago em repouso, da transição faringoesofágica e da faringe 

durante a emissão de voz e fala, o estudo foi realizado com dois grupos sendo um grupo 

composto por 11 laringectomizados com voz traqueoesofágica e 14 afônicos sem PTE. 

Constataram em relação à transição faringoesofágica que a média de pressão foi de 17,2mmHg 

no repouso para sujeitos com PTE, para o grupo de afônicos a média de pressão foi de 

25,1mmHg. No esôfago distal foi encontrada uma pressão maior para usuários de PTE durante 

a emissão da voz e fala, no esôfago médio a pressão foi maior na emissão de frases. A deglutição 

foi maior nos indivíduos afônicos. Foi encontrada diferença entre os grupos para a emissão de 

monossílabos, sendo que os resultados foram menores no grupo de falantes, nas outras medidas 

não foram encontradas diferenças entre os grupos em relação as variáveis de pressão para as 

provas de voz e fala.  

Schindler et al. (2005) se propuseram a analisar a capacidade de falantes 

traqueoesofágicos de ajustar a intensidade e frequência fundamental da voz com o uso de 

prótese traqueoesofágica. A amostra constou de 12 laringectomizados totais do sexo masculino. 

Foi medido e calculado o tempo máximo de fonação, a intensidade vocal e as variações de 

frequência fundamental. Após as mensurações, foi realizado um teste de correlação entre as 

variáveis e não foi observado correlação entre as medidas. Encontrou-se como tempo máximo 

de fonação uma media de 8 (± 3,8) segundos, a intensidade habitual média foi de 50 (± 4,8) dB 

NPS e a média da intensidade forte foi de 68 (±4,7) dB NPS. A média da frequência 

fundamental foi de 106 (±14) Hz e 135 (±34) Hz, com diferença estatisticamente significante 

para ambas as medidas. Constataram que os usuários de voz traqueoesofágica tiveram 

capacidade de fazer ajustes de intensidade e frequência fundamental, porém seu controle foi 

pobre. Notaram também que a modificação da intensidade durante a fonação foi mais fácil em 

comparação à modificação da frequência.  
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Chone et al. (2005) avaliaram, a longo prazo, o uso da prótese traqueoesofágica para 

a reabilitação vocal alaríngea. Observaram que o sucesso da reabilitação vocal ocorreu em 94% 

dos casos. Com relação ao tipo de punção (primária ou secundária), constataram que a 

colocação primária representou 97% de sucesso, ao passo da secundária com 78% de sucesso, 

após dois anos de reabilitação, as taxas foram de 96% e 75%, respectivamente. Pontuaram que 

não houve influência da radioterapia e da idade para o sucesso terapêutico na reabilitação vocal 

alaríngea. 

Com o objetivo de mensurar a eficácia da voz traqueoesofágica Gerwin e Culton 

(2005) realizaram um estudo com 16 laringectomizados totais. Foram avaliados itens gerais de 

qualidade de vida, por meio de dois protocolos validados (University of Washington Quality of 

life scale e Functional Assesmentof câncer therapy head and neck scale) foi utilizado também 

um questionário para apoiar a investigação demográfica. Constataram que os sujeitos referiram 

que eram capazes de realizar a comunicação com outras pessoas, com auto avaliação das vozes 

após a cirurgia como similar em relação à qualidade e força comparado a pré-cirurgia. Os 

sujeitos referiram ser compreendidos ao telefone, um terço dos indivíduos referiram que suas 

vozes eram inteligíveis, seguido de dois terços da amostra julgaram as próprias vozes como 

inteligível com pouca necessidade de repetição. Concluíram que a voz alríngea por meio da 

PTE atinge a satisfação considerando os parâmetros de bem-estar físico, funcional, social e 

emocional.  

O objetivo do estudo de Lundström et al. (2008) foi relacionar, entre falantes 

esofágicos e traqueoesofágicos, os achados da função vocal com a avaliação perceptual e 

acústica da voz, além das possíveis diferenças na aparência e localização da nova fonte sonora. 

Participaram do estudo nove laringectomizados totais, sendo cinco falantes traqueoesofágicos 

e quatro esofágicos. Todos foram submetidos a registros videorradiográficos durante a fonação 

e no repouso, o material de fala foi registrado e, posteriormente, analisado perceptualmente e 

acusticamente. Não observaram relação entre medidas fisiológicas e os resultados acústicos e 

perceptuais. Os resultados significantes foram observados entre todas as medidas fisiológicas 

do segmento faringoesofágico, não houve diferenças específicas no segmento faringoesofágico 

entre falantes esofágicos e traqueoesofágicos, porém, constataram grandes diferenças 

individuais dentro de cada grupo. Todos os participantes apresentaram um bom fechamento ao 

nível do segmento faringoesofágico durante a fonação.  

Analisar e validar a eletroglotografia (EGG) como um instrumento importante para a 

avaliação da voz traqueoesofágica foram os objetivos do estudo de Kazi et al. (2009) que 

envolveu pacientes submetidos a laringectomia primária, laringectomia pós-radioterapia e 
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indivíduos submetidos a faringectomia parcial com reconstrução associada a laringectomia total 

e faringectomia circunferencial. O grupo controle foi composto por sujeitos normais. Como 

metodologia, realizaram EGG e avaliação perceptual com a GRBAS e qualidade geral da voz 

(OVQ).  As medidas da EGG foram comparadas com as variáveis de tratamento. Além disso, 

uma análise de correlação foi realizada para identificar as medidas EGG que poderiam estar 

associadas à dimensão perceptual. Para a análise objetiva da vogal sustentada, os resultados 

mostraram uma f0 significativamente menor e medidas acústicas piores para falantes 

traqueoesofágicos, comparadas com o grupo controle. A média da f0 para homens com fonação 

traqueoesofágica foi de 98,2 Hz e mulheres na mesma condição tiveram uma f0 média de 120,6 

Hz. O tempo máximo de fonação médio nos falantes traqueoesofágicos foi de 12,5 segundos 

para os homens e 10,2 segundos para as mulheres. O número de palavras emitidas por minuto 

para falantes com PTE foi reduzido em apenas 20% quando comparado a falantes normais. Para 

a avaliação perceptual, somente o grau geral (G) da escala GRBAS e o OVQ pareceram 

reprodutíveis e confiáveis, com excelente correlação. Quanto à comparação entre os parâmetros 

de fala e variáveis de tratamento, a maior correlação existiu entre a f0 e a reconstrução da 

faringe. Pacientes que necessitaram de reconstrução apresentaram valores de f0 menores do que 

aqueles que tiveram o fechamento primário da faringe. Complicações e estadiamento alto 

também se relacionaram com a f0 mais grave. Diante dos resultados, os autores estabelecem 

que a EGG utilizando tanto a fala encadeada como a vogal sustentada é um método forte, válido 

e confiável para avaliação da voz. 

Takeshita et al. (2010) tiveram como objetivo de correlacionar a amplitude de pressão 

intraluminal da transição faringoesofágica com a proficiência de voz e de fala traqueoesofágica, 

como uma amostra de 12 laringectomizados usuários de prótese traqueoesofágica. Como 

resultados, constataram que os indivíduos que apresentam melhor proficiência de voz 

apresentaram pressão média de 27,8mmHg durante a fonação e de 14,72mmHg no repouso; em 

contrapartida, os piores falantes tiveram as seguintes medidas de pressão: 38,72mmHg durante 

a tarefa de fonação e 3,54mmHg na situação de repouso. 

Pilsworth (2011) verificou se o uso rotineiro do exame de nasoendoscopia junto aos 

laringectomizados totais poderia contribuir para o julgamento clínico fonoaudiológico quanto 

à reabilitação cirúrgica da voz. Constatou que tal procedimento permitiu a identificação dos 

possíveis riscos de complicações com a PTE, incluindo a chance de fechamento da fístula 

traqueoesofágica pela presença de tecido de granulação, favorecendo a adequada intervenção e 

monitoramento desses casos.  
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Gultekin et al. (2011) tiveram a finalidade de comparar o sucesso da voz 

traqueoesofágica a curto prazo entre os pacientes que foram submetidos a laringectomia total 

ou laringectomia total em combinação com dissecção cervical, com os indivíduos que foram 

tratados com radioterapia no pós-operatório. A amostra constou de 32 laringectomizados, sendo 

nove sujeitos submetidos a laringectomia total e 23 submetidos à laringectomia total combinada 

com esvaziamento cervical, destes 23 sujeitos 17 foram tratados com radioterapia pós-

operatória. Como metodologia, utilizaram uma escala de avaliação perceptual de fala. 

Constataram que a dissecção do pescoço e a radioterapia pós-operatória não têm influência 

significativa no sucesso da fala de curto prazo em pacientes com fala traqueoesofágica. 

Lundström e Hammarberg (2011) estudaram a avaliação perceptiva e acústica da voz 

traqueoesofágica e sua relação com a autopercepção vocal de 35 laringectomizados falantes 

usuários de PTE. Foi constatada a relação entre o grau geral de desvio com a articulação 

alterada, entonação monótona, rouquidão e pitch grave, dentre outros achados. Quanto à 

autopercepção, houve correlação desta com a intensidade vocal, tempo de leitura total, 

comprimento da frase e porcentagem do tempo de pausa. Não houve correlação entre a 

autopercepção desses participantes com a avaliação perceptiva. 

Com o objetivo de determinar e comparar o sucesso da reabilitação alaríngea por meio 

da prótese traqueoesofágica, Lukinović et al. (2012) separaram os laringectomizados totais em 

grupos de idade (maiores de 60 anos ou menores de 60 anos), conforme o tratamento com 

radioterapia (irradiados ou não irradiados) e o tipo da punção da PTE prótese traqueoesofágica 

(primária ou secundária). A amostra constou de 91 laringectomizados totais, falantes 

traqueoesofágicos (71 sujeitos com punção secundária e 20 sujeitos com punção primária), 

quanto à radioterapia setenta e três sujeitos foram irradiados e 18 não irradiados. Os estudiosos 

realizaram a avaliação da qualidade vocal utilizando uma escala de cinco níveis (seguindo a 

ordem de nível 5 excelente voz e 1 ausência de voz). Constataram que não houve diferença 

quanto ao sucesso da reabilitação vocal em relação aos parâmetros avaliados, houve sucesso 

terapêutico em mais de 75% dos sujeitos avaliados.  

O estudo de revisão de literatura de Breaks (2012) objetivou avaliar criticamente a 

literatura existente sobre os efeitos da punção primária da prótese traqueoesofágica versus 

punção secundária na restauração da voz em pacientes laringectomizados totais. Em conclusão, 

não houve consenso sobre o tempo para melhorar a restauração da voz, devido a dificuldades 

na comparação os estudos encontrados. No entanto, a pesquisa indica que a punção primária da 

prótese traqueoesofágica pode ser preferível. 
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Herranz, Espiño e Morado (2013) objetivaram investigar as diferenças nos efeitos 

clínicos entre a primeira e a segunda geração do dipositivo Permutador de calor e umidade pós-

laringectomia (HME) da marca Provox. Participaram do estudo 45 indivíduos 

laringectomizados, que utilizavam o dispositivo HME. Tratou-se de um estudo clínico 

randomizado cruzado em que cada indivíduo utilizou o HME durante seis semanas. 

Constataram com os resultados que para a maioria dos parâmetros avaliados, a segunda geração 

HME apresentou melhores parâmetros avaliados em relação a primeira geração HME. 

Concluíram que com o uso do HME, há uma redução na secura traqueal nos indivíduos 

estudados. 

Iqueda et al. (2013) com o objetivo de definir os índices de nasalância de falantes 

traqueoesofáficos e correlacionar as mesmas medidas com os achados da avaliação perceptivo-

auditiva da nasalidade, realizaram um estudo com 25 laringectomizados totais (20 indivíduos 

do sexo masculino e cinco do feminino), todos reabilitados por meio da prótese 

traqueoesofágica. Como metodologia, submeteram os indivíduos à avaliação da nasalância com 

um aparelho de nasometria e também à avaliação perceptivo-auditiva da nasalidade. 

Observaram normalidade com os valores nasométricos, indicando que os laringectomizados 

totais usuários de prótese têm nasalidade vocal adequada. 

Fouquet, Behlau e Gonçalves (2013) tiveram como objetivo avaliar a relação entre a 

configuração do segmento faringoesofágico (SFE) e a espectrografia acústica nas vozes 

traqueoesofágicas (TE). Como metodologia, utilizaram a análise espectrográfica acústica, 

analisando-se os tipos de traçados e classificaram como: tipo I, II, III ou IV e realizaram a 

videofluoroscopia nas condições de deglutição e a fonação para verificar o grau de contato da 

proeminência do segmento faringoesofágico com sua parede anterior, posteriormente definiram 

como: hipocontato, contato normal e hipercontato e foi mensurados as distâncias do segmento 

nas condições de fonação e deglutição. Como resultados, observaram que o sinal acústico dos 

tipos I-II tem relação com o contato normal, o tipo III se relaciona com o hipercontato e o tipo 

IV com o hipocontato. Observaram que o segmento faringoesofágico com contato normal, 

curtos e com distância anteroposterior maior tiveram os melhores resultados de vozes 

traqueoesofágicas. 

Estudo realizado com o objetivo de avaliar o efeito de um programa de treinamento de 

canto com falantes traqueoesofágicos usuários de prótese, observou melhora da fonação e da 

qualidade de voz dos usuários após as sessões de treinamento. O trabalho realizado por Onofre 

et al. (2013) envolveu cinco laringectomizados totais, que foram submetidos a um programa de 

treinamento de canto durante três meses, o programa contemplou 12 sessões de treinamento de 
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canto que incluiu o fortalecimento da musculatura envolvida na respiração além da vocalização. 

Com o intuit de acompanhar a evolução da qualidade vocal dos participantes, foi aplicada a 

escala GIRBAS e também qualificaram o parâmetro de pitch com os respectivos graus de 

alteração. Observaram melhora da qualidade vocal ou a linearidade da qualidade de voz para 

os parâmetros de rugosidade e soprosidade após as sessões aplicadas com os sujeitos de 

pesquisa. 

Cocuzza et al. (2014) objetivaram analisar a associação entre a radioterapia com 

refluxo gastroesofágico como determinante doença relacionada à fístula traqueoesofágica, em 

pacientes com prótese traqueoesofágica. Para compor a amostra, contaram com 61 indivíduos 

laringectomizados, que foram subdivididos em 2 grupos, grupo A com 31 indivíduos que foram 

submetidos à radioterapia pós-operatória, e grupo B composto por 30 indivíduos que não foram 

submetidos a radioterapia. Como resultados, observaram uma maior taxa de falha na 

reabilitação da voz alaríngea nos indivíduos que receberam radioterapia pós-operatória (45%) 

em comparação com os pacientes que não receberam (17%), embora todos os pacientes tenham 

sido tratados com os inibidores de prótons. Os resultados encontrados pelo estudo fortalecem a 

condição de piora na reabilitação da voz alaríngea nos indivíduos com refluxo gastroesofágico. 

No estudo de Sahin et al. (2014) foi verificado se os valores manométricos que foram 

obtidos com o teste de motilidade esofágica eram capazes de predizer em relação ao sucesso da 

reabilitação vocal alaríngea por meio da voz esofágica. Contaram com uma amostra de 44 

laringectomizados totais reabilitados por meio da voz esofágica durante 11 sessões, com 

proficiência de voz esofágica avaliada pela escala de Wepman, sendo eles classificados da 

seguinte forma: grupo I composto por 17 indivíduos com adequado nível de proficiência e grupo 

II composto por 27 sujeitos com nível inadequado de proficiência. Os sujeitos foram submetidos 

ao teste de motilidade esofágica previamente à terapia em duas situações, sendo de repouso e 

durante a deglutição de água. Em relação aos resultados da pressão dos esfíncteres do esôfago 

(superior e inferior), não houve diferença estatística. Como conclusão, constataram que o teste 

de motilidade esofágica na situação pré-terapia de voz esofágica não indicou valor preditivo 

para determinar o nível de proficiência da voz esofágica, não sendo indicado a sua realização. 

No estudo de Boer et al. (2014) tiveram como objetivo determinar se os novos 

trocadores de calor e umidade (HMEs) Provox (XM-HME e XF-HME) tem um melhor 

desempenho de troca de água do que seus antecessores (R-HME e L-HME, respectivamente; 

Atos Medical, Ho ¨rby, Suécia) e também avaliar o prazo de viabilidade clínica destes HMEs. 

Houve mudança de peso significantemente maior no XM-HME (3,6 mg) do que o do R-HME 

(2,0 mg). Os valores de humidade absoluta de ambos XM-HME e XF-HME foram 
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significativamente maiores do que seus antecessores. O XM-HME tem uma troca de água 

significativamente melhor desempenho do que seu antecessor (R-HME). Ambos recentemente 

HMEs projetados tiveram sucesso no estudo clínico de viabilidade. 

Takeshita et al. (2014) correlacionaram as medidas de tempo máximo de fonação, 

intensidade vocal e extensão dinâmica com a pressão intraluminal do segmento esofágico e 

faringoesofágico durante a produção da voz traqueoesofágica. A amostra constou de 20 

indivíduos usuários e falantes de prótese traqueoesofágica. Os participantes foram submetidos 

a gravação de voz com o objetivo de mensurar o tempo máximo de fonação e a intensidade de 

voz visando a mensuração dos níveis mínimo, habitual e máximo. Posteriormente, os indivíduos 

realizaram o exame de manometria para verificar a amplitude da pressão intraluminal do 

esôfago nas regiões proximal, médio e distal bem como do segmento faringoesofágico durante 

a emissão de voz. Foi observado correlação positiva significativa na intensidade vocal habitual 

com as medidas de pressão no esôfago médio e distal, bem como encontrada uma correlação 

entre a intensidade máxima com a região média do esôfago. 

Rosso et al. (2015) tiveram como objetivos deste estudo determinar os achados 

histopatológicos e investigar o potencial impacto do uso de um trocador de calor e umidade 

(HME) no epitélio traqueal em pacientes traqueostomizados a longo prazo. Realizaram biópsias 

da mucosa traqueal em 70 pacientes. O epitélio colunar ciliado pseudoestratificado dentro da 

normalidade foi encontrado apenas 9 (12,9%) casos; entretanto 17 (24,3%) casos apresentaram 

algum grau de hiperplasia das células basais, onde a metaplasia escamosa contemplou 50% dos 

casos com hiperplasia. Constataram que o HME proporciona uma melhor qualidade de ar às 

vias aéreas inferiores e um efeito positivo na mucosa traqueal. 

Parrilla et al. (2015) realizaram um estudo em que os laringectomizados utilizaram o 

XtraHME por 12 semanas, participaram do estudo 30 sujeitos laringectomizados. Observaram 

que os sintomas pulmonares reduziram significativamente durante as 12 semanas com o uso do 

HME, com duas semanas, notou-se uma redução significativa na tosse diária e expectorações 

forçadas diárias, houve uma redução das queixas físicas mais gerais. Constatou-se os benefícios 

com o uso do HME.   

Correia, Vianna e Ghirardi (2016), tiveram como proposta analisar a qualidade de vida 

em relação à voz dos laringectomizados totais. Em relação à metodologia, elegeram 11 

laringectomizados totais, com idades variando entre 43 e 84 anos, dentre os métodos de 

reabilitação alaríngea foram à voz traqueoesofágica e a laringe eletrônica. Para avaliar a 

qualidade de vida, foi aplicado o protocolo Qualidade de Vida em Voz (QVV) e com o objetivo 

de avaliar a satisfação com o método de comunicação foi utilizado uma régua com dez 
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centímetros para que os indivíduos pontuassem o grau de satisfação. Foi notado que os 

laringectomizados com voz traqueoesofágica exibiram resultados mais satisfatórios no escore 

global do QVV e também em relação a satisfação com a comunicação, em comparação com o 

grupo de laringe eletrônica. Os autores identificaram que quanto maior o tempo de cirurgia, foi 

apresentada maior satisfação do indivíduo com a comunicação. 

Suhail e Jagade (2016) tiveram como objetivo discorrer sobre a avaliação 

fonoaudiológica da fala traqueoesofágica. Utilizaram como metodologia a revisão da literatura 

por meio das bases de dados MED-LINE e PUBMED, avaliaram 31 artigos científicos sobre o 

tema. Com a avaliação dos artigos, observaram que embora a reabilitação vocal de pacientes 

laringectomizados tiveram uma melhora nos últimos 25 anos, a qualidade de voz 

traqueoesofágica ainda não está dentro da normalidade, o que pode afetar o aspecto social dos 

pacientes traqueoesofágicos. O impacto social pode ser observado nos julgamentos dos 

avaliadores leigos que tendem a julgar as vozes traqueoesofágicas nos piores escores de 

avaliação. Pontuaram que para finalidade de pesquisa, as avaliações perceptuais são usadas 

como um padrão, o julgamento de avaliadores experientes é recomendado por terem maior 

conhecimento profissional sobre a anatomia e morfologia da neoglote e por terem maior senso 

crítico na avaliação, mas é necessário realizar treinamento para avaliação das vozes, e em 

relação ao treinamento, na literatura foram encontrados diferentes padrões internos que os 

avaliadores utilizam. Para avaliar a função comunicativa, foi recomendado o uso de 

julgamentos perceptivos por avaliadores leigos. Notaram que a avaliação perceptual é a mais 

utilizada, embora exista controvérsias em relação a sua confiabilidade e terminologia. Os 

autores ressaltam a importância do uso da avaliação objetiva da voz, e o quanto os métodos 

objetivos acrescentaram no conhecimento da voz traqueoesofágica, porém o alto custo e outras 

questões dificultam seu uso na rotina clínica. Concluíram o estudo ressaltando que a avaliação 

perceptiva é uma ferramenta importante para avaliação da voz.  

Takeshita-Monaretti et al. (2017) avaliaram a atividade eletrofisiológica da 

musculatura da transição faringoesofágica após a laringectomia total. Verificaram a existência 

de associação entre a atividade eletrofisiológica da transição faringoesofágica com a 

proficiência da fala traqueoesofágica de laringectomizados totais falantes com prótese 

traqueoesofágica. Para a composição da amostra, foram incluídos 34 indivíduos 

laringectomizados totais (26 homens e oito mulheres, com idade média de 62,5 anos), e cinco 

submetidos também a faringectomia parcial. Como metodologia, os pacientes foram 

submetidos a gravação de vídeo com provas de voz e fala objetivando avaliar a proficiência 

traqueoesofágica de voz e fala traqueoesofágica. Foi utilizada uma escala de avaliação da 
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proficiência traqueoesofágica (que permite qualificar o falante traqueoesofágico como falante 

bom, moderado ou ruim). A avaliação dos parâmetros foi realizada por juízes fonoaudiólogos, 

por meio do treinamento, teste e reteste. Para delimitar a região anatômica da transição 

faringoesofágica para colocação de agulha e eletrodo durante a realização da eletromiografia, 

os indivíduos foram submetidos ao exame de videofluoroscopia e outro procedimento realizado 

foi a eletromiografia utilizando o potencial elétrico durante a respiração espontânea (repouso) 

e durante a emissão da vogal /a/ na intensidade e frequência habitual de voz. Identificaram como 

resultados da proficiência da fala traqueoesofágica que a maioria dos falantes foram 

considerados como falantes moderado. A eletromiografia mostrou lesão neurogênica na 

amostra total do estudo, sendo do tipo grave em 20 sujeitos e unilaterais inconclusivos em dois 

casos. Como resultados estatísticos, não foi observada associação entre os resultados da 

eletromiografia e a proficiência de fala traqueoesofágica. Como conclusão, observaram que os 

falantes traqueoesofágicos podem ou não ter uma unidade motora preservada e independente 

da lesão, não houve impedimento para a aquisição da voz traqueoesofágica. 

Pellicani et al. (2017) tiveram o objetivo de analisar a resistência da voz 

traqueoesofágica, comparando os resultados acústicos, perceptivo-auditivo e as medidas de 

auto-avaliação antes e depois de um teste de resistência vocal. Concluíram que após a realização 

do teste de resistência vocal os sinais e sintomas indicativos de cansaço vocal, a qualidade da 

voz traqueoesofágica e a intensidade vocal não se alteraram nos sujeitos. Os autores mencionam 

que possa ter existido sinais de fadiga, porém não corroborou com os dados apresentados. 

3.2. Medidas aerodinâmicas 

É possível encontrar estudos que já relatavam a relevância de se estudar as medidas 

aerodinâmicas, como no estudo de Netsell (1984) que relatou que a pressão do ar subglótica e 

o fluxo de ar na laringe oferecem uma visão sobre os distúrbios da voz e que poderiam fornecer 

orientações para a terapia, bem como ser considerado um método de avaliação quantitativa dos 

resultados do tratamento. 

Na literatura há relatos de que as melhores medidas aerodinâmicas contêm volumes e 

capacidades pulmonares, medidas de pressão de ar da subglote, fluxo de ar, resistência à laringe, 

o tempo máximo de fonação e a relação s/z (KLICH e SABO, 1988). 

Harm, Schutte e Nieboer (2002) tiveram como objetivo estudar os aspectos 

aerodinâmicos em laringectomizados, esclarecer e comparar a fisiologia da injeção esofágica 

(IE) e acionamento da prótese (TE) na voz traqueoesofágica. Foram realizadas medições de 

pressão intratraqueal, fluxo sub e suprapseudoglótica, transpseudoglótica e nível de pressão 
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sonora (SPL) em laringectomizados. Foram calculadas a eficiência da produção da voz e a perda 

da pressão da prótese. Como resultados, constataram que os falantes esofágicos usam maior 

pressão subpseudoglótica e uma média da taxa de fluxo maior durante a fonação. Os valores 

SPL de falantes traqueoesofágicos e falantes esofágicos são quase os mesmos. Quando avaliado 

a pressão intratraqueal durante o desempenho da voz traqueoesofágica a pressão do ar foi 

variável. Ressaltam a importância de estudos futuros para obter resultados mais conclusivos.  

Yiu et al (2008) usaram o Aerophone II (marca Kaypentax Corp, Lincoln Park, NJ) 

para coletar dados de 56 falantes do sexo feminino, 28 normais e 28 com disfonia. Relatam que 

foram investigadas sete medidas relacionadas com os parâmetros de pressão de ar, subglotal 

estimativa taxa média de fluxo. Cada medida foi coletada cinco vezes por tarefas. Relataram 

que a condição de voz pode ser prevista com segurança usando as medidas aerodinâmicas. Eles 

também demonstraram que a precisão da avaliação foi estatisticamente significativa (p <0,05) 

melhor quando o número de tentativas para as medidas relacionadas com o parâmetro de média 

vazão foi aumentado. Por exemplo, quando um experimento foi analisado para cada medida 

relacionada a taxa de fluxo médio, a precisão da previsão do grupo foi de cerca de 84%, ao 

passo que, quando cinco ensaios foram examinados para cada medida, a precisão do grupo 

aumentou para aproximadamente 91%. 

Grolman et al. (2008) em estudo, objetivou descrever a eficiência vocal da voz 

traqueoesofágica e compara-la com a eficiência vocal da voz laríngea, e medir a perda de 

potência aerodinâmica da prótese vocal, com oito laringectomizados totais falantes de prótese 

traqueoesofágica. Os autores concluíram que embora a voz traqueoesofágica geralmente resulte 

em uma voz qualidade de voz aceitável e utilizável, o esforço necessário para falar é muito 

maior do que em produção de voz laríngea saudável, e que os valores indicados da medida 

aerodinâmica demonstram o esforço necessário para a geração de voz. A eficiência da produção 

da voz traqueoesofágica é menor em comparação com produção de voz laríngea, mas não 

mostram um aumento quando aumenta a intensidade, um fenômeno conhecido em saudável 

som produção de voz laríngea. 

Kotby et al. (2009) objetivaram avaliar os parâmetros aerodinâmicos da pseudo-glote 

após a laringectomia total. Os parâmetros incluíam a taxa de fluxo de ar, a pressão na região da 

pseudo-sub-glote (SubPsG), eficiência e resistência, assim como o nível de pressão sonora 

(SPL) que foram coletados a partir do sistema de medição aerodinâmica (Perci-Sars). A amostra 

foi composta por 18 laringectomizados totais do sexo masculino, com uma faixa etária de 54 a 

72 anos. Todos os pacientes avaliados eram fluentes e bons falantes com prótese 

traqueoesofágica. De acordo com os valores encontrados, pode ser observado um elevado valor 
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da pressão na pseudo-glote em comparação com os valores da glote verdadeira, os autores 

discorrem que poderia ser explicada por ser uma compensação pela falta de ar disponível na 

sub-pseudo-glote. O aumento da pressão na sub-pseudo-glote pode ocorrer também devido a 

maior resistência da pseudo-glote. Reforça que a desvantagem mecânica da estrutura em 

camadas pode oferecer mais resistência na pseudo-glote e a fibrose pode contribuir para o 

aumento da resistência da pseudo-glote. No entanto, apesar das observações, o mesmo ressalta 

que não é possível retirar nenhuma conclusão a partir dos valores da eficiência obtida neste 

estudo. Conclui que os resultados do estudo podem beneficiar as condutas terapêuticas do 

processo de reabilitação da voz pseudo- glótica, e reforça que a comparação realizada dos dados 

aerodinâmicos pseudo- glótica com os valores da glote verdadeira oferece uma visão sobre o 

mecanismo de ação da pseudo-glote. 

Zraick et al. (2012), com o objetivo de estabelecer um banco de dados normativo 

adulto preliminar de 41 medidas aerodinâmicas fonatórias com a utilização do sistema 

aerodinâmico fonatório KayPENTAX (PAS) Modelo 6600, e examinar o efeito da idade e 

gênero sobre com estas medidas, realizaram um estudo que incluiu 157 falantes normais 

(incluindo 68 indivíduos do sexo masculine e 89 do sexo feminino), que foram divididos em 

três grupos de faixas etárias (18–39, 40–59 e a partir de 60 anos). Os estudiosos utilizaram cinco 

protocolos fornecidos pelo aparelho KayPENTAX para realização das provas aerodinâmicas, 

que incluiram 41 medidas aerodinâmicas fonatórias. Constataram com os resultados que houve 

um efeito estatisticamente significante com relação a idade para sete medidas, e foi também 

observado para o efeito estatistico de gênero em outras cinco medidas. Para as restantes 29 

medidas, não houve significância, embora os autores tenham relatado 13 medidas com alto 

poder estatístico. No estudo, referiram diferença estatisticamente significante para os seguintes 

parâmetros nos três grupos etários que foram investigados, sendo eles: pico de fluxo aéreo 

expiratório, volume, fluxo aéreo expiratório médio, SPL médio, faixa SPL e a F0. Concluem 

reforçando que o estudo preliminar demonstrou a necessidade de realizar outros estudos com a 

população disfônica para ser possível adquirir mais confiança com os dados de avaliação 

aerodiâmicos durante o processo de tratamento das disfonias e nas aplicações de pesquisa.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Comparar as medidas aerodinâmicas em laringectomizados totais falantes com prótese 

traqueoesofágica com indivíduos laríngeos. 

4.2. Objetivos Específicos 

Aplicando-se os protocolos capacidade vital pulmonar, tempo máximo de fonação e 

eficiência vocal, utilizando-se o sistema aerodinâmico de fonação: 

- Testar a viabilidade de uso do sistema aerodinâmico de fonação em 

laringectomizados totais; 

- Caracterizar as medidas aerodinâmicas em laringectomizados totais falantes com 

prótese traqueoesofágica e em indivíduos laríngeos (grupo controle); 

- Comparar as medidas aerodinâmicas entre os laringectomizados e indivíduos 

laríngeos (grupo controle), de acordo com a faixa etária; 

- Comparar as medidas aerodinâmicas entre laringectomizados totais e indivíduos 

laríngeos (grupo controle).  



46 

 

5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

5.1. Considerações éticas 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), 

processo nº 7194/2011. Posteriormente, foi enviada emenda para o mesmo Comitê, que 

analisou e aprovou o projeto de pesquisa versão 25/04/2017 e o termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido versão 25/04/2017, por meio do ofício nº1693/2017, de 7 de junho de 2017. O 

projeto seguiu as diretrizes determinadas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, que ditam normas para as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil, com 

obtenção de consentimento por escrito de cada participante, expresso em termos específicos 

para os diferentes procedimentos, após serem devidamente informados. 

5.2. Tipo de estudo 

O presente estudo é transversal e descritivo e, portanto, permite avaliar os dados 

existentes no momento da coleta. Apresenta abordagem quantitativa, na qual a coleta 

sistemática de informações, mediante a análise estatística, permite a informação numérica e ao 

pesquisador uma avaliação sistemática do assunto, com análise comparativa dos dados. 

5.3. Caracterização da amostra 

Para o desenvolvimento do estudo, foram estabelecidos dois grupos: Grupo de estudo 

(GE), composto por laringectomizados totais, usuários de prótese traqueoesofágica, e o Grupo 

Controle (GC), formado por falantes laríngeos, sem queixa vocal ou doença prévia de laringe. 

5.3.1 Grupo Estudo (GE) 

Para a seleção da amostra do GE, foram identificados 82 indivíduos laringectomizados 

totais, operados entre 1997 a 2016, pela Divisão de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Em 

seguida, foram aplicados os critérios de inclusão do estudo, revisando-se os prontuários dos 

laringectomizados totais para identificação dos dados referentes à proposta cirúrgica, à 

colocação de prótese traqueoesofágica para o desenvolvimento da comunicação oral, à 

indicação de radioterapia complementar, ao tempo de seguimento médico, de utilização da 

prótese traqueoesofágica e à investigação do quadro clínico de saúde geral do indivíduo. 
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Ao final, o GE foi composto por 28 sujeitos do sexo masculino que se submeteram à 

ressecção cirúrgica da laringe por carcinoma espinocelular, reabilitados por meio da voz 

traqueoesofágica, usando prótese fonatória, com idade mínima de 47 anos e a máxima de 84 

anos, com média de 64,28 anos (DP= 9,78). Todos os indivíduos foram submetidos ao 

esvaziamento cervical. 

Cinco indivíduos foram submetidos à punção primária para colocação da prótese 

fonatória e 23 laringectomizados à punção secundária da prótese de fala da marca Provox®, 

fabricada pela indústria sueca Atos Medical AB. Quanto à radioterapia, 18 indivíduos foram 

submetidos ao tratamento complementar. O quadro 1 descreve o grupo de estudo. 

5.3.2   Grupo Controle (GC) 

Para o agrupamento da amostra do Grupo Controle (GC), recrutaram-se 

acompanhantes e pacientes de outros ambulatórios médicos do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram convidados 

para participação do estudo 130 indivíduos, dentre eles, 68 não puderam ser incluídos por não 

atenderem aos critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos 45 indivíduos e, 

posteriormente, 13 foram descartados, por dificuldades técnicas durante a coleta. Sendo assim, 

a amostra final constou de 32 indivíduos adultos do sexo masculino, falantes laríngeos e sem 

queixa vocal, com idade mínima de 47 anos e máxima de 77 anos, média de 60,33 anos 

(DP=6,71). 
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Quadro 1. Caracterização da amostra do grupo de estudo em relação ao gênero, idade (em 

anos), tempo de cirurgia (em anos), Esvaziamento cervical, radioterapia, dose de radiação (em 

cGy ou nº de sessões) e o tipo de punção da prótese (primária ou secundária). 

Nº Gênero Idade 
Tempo de cirurgia 

(anos) 
E C Radioterapia Dose de RXT (cGy) Tipo de punção 

1 M 60 10 Sim Sim 6300 PTE 2ª 

2 M 64 13 Sim Sim 6480 PTE 2ª 

3 M 72 15 Sim Não - PTE 2ª 

4 M 59 4 Sim Sim 11280 PTE 2ª 

5 M 60 8 Sim Sim 7000 PTE 2ª 

6 M 64 4 Sim Não - PTE 2ª 

7 M 60 10 Sim Sim 6840 PTE 2ª 

8 M 61 6 Sim Sim 30 sessões PTE 2ª 

8 M 63 17 Sim Sim 5940 PTE 2ª 

9 M 56 3 Sim Não - PTE 2ª 

10 M 46 6 Sim Não - PTE 2ª 

11 M 84 6 Sim Sim 6120 + outro serviço PTE 2ª 

12 M 69 9 Sim Não - PTE 2ª 

13 M 55 6 Sim Não - PTE 1ª 

14 M 47 5 Sim Sim 5400 PTE 1ª 

15 M 56 3 Sim Não 0 PTE 2ª 

16 M 73 17 Sim Sim 4250 PTE 2ª 

17 M 51 5 Sim Sim 11340 PTE 2ª 

18 M 69 4 Sim Sim 11680 PTE 2ª 

19 M 63 5 Sim Não - PTE 1ª 

20 M 73 7 Sim Sim 6100 PTE 2ª 

21 M 60 12 Sim Sim 6480 PTE 2ª 

22 M 57 3 Sim Não - PTE 2ª 

23 M 81 3 Sim Sim N/C PTE 2ª 

24 M 66 13 Sim Sim N/C PTE 2ª 

25 M 61 6 Sim Sim 30 sessões PTE 2ª 

26 M 76 9 Sim Sim 6300 PTE 2ª 

27 M 81 19 Sim Não - PTE 2ª 

28 M 57 8 Sim NC N/C PTE 1ª 

*EC= Esvaziamento Cervical/ N/C= Não consta/ PTE 1ª = prótese traqueoesofágica primária/ 

PTE 2ª = prótese traqueoesofágica secundária. Fonte: Própria. 

5.4. Critérios de Inclusão 

5.4.1 Grupo estudo (GE) 

Foram selecionados indivíduos submetidos à laringectomia total clássica, com 

fechamento das camadas mucosa, submucosa e muscular para reconstrução da faringe, 
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aceitando-se os indivíduos submetidos ao esvaziamento cervical. Com relação à radioterapia 

complementar, foram aceitos os indivíduos submetidos à radiação da região cervical. 

Foram incluídos somente homens adultos, laringectomizados totais por carcinoma 

espinocelular, reabilitados com produção de voz e fala traqueoesofágica, com prótese fonatória 

Provox®. 

5.4.2 Grupo controle (GC) 

Foram selecionados sujeitos do sexo masculino, acima de 18 anos, sem doença 

oncológica de cabeça e pescoço em tratamento ou já tratada, sem qualquer cirurgia prévia em 

região de cabeça e pescoço, sem doença neurológica ou pulmonar, sem queixa vocal e sem 

comprometimento cognitivo e de linguagem.  

5.5 Critérios de exclusão 

5.5.1 Grupo estudo (GE) 

Considerando os aspectos cirúrgicos, foram excluídos os laringectomizados 

submetidos à laringectomia total associada à glossectomia ou pelveglossectomia, laringectomia 

com uso de retalhos para reconstrução da faringe e a tratamentos preventivos ou curativos de 

espasmos e hipertonicidade faríngea, ou seja, a neurectomia do plexo faríngeo, a miotomia do 

cricofaríngeo, a denervação química da musculatura constritora da faringe ou a reconstrução da 

faringe sem o fechamento da camada muscular. 

Foram excluídos os laringectomizados totais que apresentaram recidivas ou metástases 

de carcinoma de laringe no momento do presente estudo, ou novo tumor primário de cabeça e 

pescoço. Igualmente foram excluídos indivíduos com patologias esofágicas ou do trato 

gastrointestinal, laringectomizados com queixa de disfagia, da acuidade auditiva ou 

comprometimento cognitivo. 

5.5.2 Grupo controle (GC) 

Foram excluídos da pesquisa os participantes que apresentaram doença neurológica 

prévia, com ou sem sequelas e sujeitos que realizaram cirurgia prévia em região de cabeça e 

pescoço, tanto oncológica como benigna. Não foram recrutados indivíduos com alteração 

cognitiva, comprometimento de linguagem, disfonias, queixa de deficiência auditiva, 

indivíduos com doenças pulmonares e tabagistas. 

Para o conhecimento de tais critérios, foi realizado o questionamento verbal por meio 

de entrevista individual. 
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5.6 Sistema Fonatório Aerodinâmico (SAF) 

Todos os indivíduos selecionados, tanto do GE quanto do GC, foram submetidos à 

coleta de medidas aerodinâmicas utilizando-se do Sistema Fonatório Aerodinâmico (SAF), da 

Kaypentax®. 

5.6.1 Instrumento 

Para coletar as medidas acústicas e aerodinâmicas de cada sujeito do estudo foi 

utilizado o Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®), ilustrado nas 

figuras 1 e 2. 

Este aparelho é capaz de realizar gravações e exibição simultânea, em tempo real, da 

intensidade de pressão sonora fonatória (PSF), da pressão intra-oral, da taxa de fluxo de ar e da 

frequência fundamental. Para coleta das medidas é solicitada a realização de tarefas segundo 

protocolos pré-estabelecidos: capacidade vital pulmonar (CVP), triagem de pressão de ar 

(APSC), tempo máximo de fonação (TMF), fonação sustentada confortável (CSPH), variação 

no PSF (VPSF) e eficiência vocal (EV). 

O SAF hardware é composto por um módulo de mão que faz medidas instantâneas de 

vários eventos fisiológicos, como a pressão do ar, taxa de fluxo de ar, forma de onda sonora, e 

uma entrada analógica auxiliar. Por ele, é possível captar cada um destes sinais, com uma taxa 

de amostragem de 22.050 amostras por segundos. 

 

Figura 1 - Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®) utilizado para coletar dados 

acústicos e aerodinâmicos. Primeira imagem ilustra o equipamento conectado ao computador e na segunda 

imagem pode-se observar o módulo de mão juntamente com a máscara.  

Fonte: Própria.  
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Figura 2 - Máscara utilizada para realização das provas do Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) Modelo 

6600 (Kaypentax®) e calibrador utilizado antes de cada prova.  

Fonte: Própria. 

Todos os sinais são capturados simultaneamente para o computador de uso comercial 

através de um cartão de aquisição de dados multicanal. No módulo de mão, o fluxo de ar é 

capturado desde a boca até a cabeça do fluxo, ou seja, pela máscara facial (reutilizáveis ou 

descartáveis) ou tubo descartável. O fluxo de ar deve fluir através de uma tela de malha de aço 

inoxidável, que serve para proporcionar um valor de resistência ao fluxo de ar. Os transdutores 

de pressão estão ligados em cada lado da resistência para determinar a diferença de pressão e a 

taxa de fluxo de ar é determinada por cálculo em tempo real de pressão dividida pela resistência. 

A pressão de ar é transportada de dentro da boca por um transdutor de pressão. Esse 

instrumento é um tubo de plástico fino. O som é captado por um microfone que fica fixo, a 15 

cm da posição boca-microfone. A calibração da taxa de fluxo de ar é feita antes de cada nova 

sessão de coleta. Utiliza-se uma seringa de calibração para injetar 1 litro de ar através da cabeça 

de fluxo de ar do aparelho. 

5.7 Procedimentos 

Os dados foram coletados no Laboratório de Investigação de Voz e Fala do 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da 

FMRP-USP e na Divisão de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em locais apropriados, 

com tratamento acústico e que não apresentava ruído ambiente, monitorado por um 
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decibelímetro. No início de cada sessão de coleta, o fluxo de ar e a pressão de calibração foram 

realizados de acordo com as instruções do fabricante. 

Para coleta de dados, foram utilizados três protocolos fornecidos pelo aparelho para 

realização das provas: capacidade vital pulmonar (CVP), tempo máximo de fonação (TMF) e 

eficiência vocal (EV). 

5.7.1 Coleta dos protocolos 

Cada participante permaneceu de pé e foi orientado a realizar cada tarefa fonatória em 

frequência e intensidade habitual. Estas instruções foram fornecidas para assegurar que as 

amostras de fala obtidas fossem tão naturais quanto possível. Cada uma das tarefas foi 

demonstrada pela primeira vez pelo pesquisador, e uma breve sessão de treino foi também 

realizada antes da coleta, a fim de obter amostras que melhor representassem as produções alvo 

(figuras 3 e 4). As provas foram repetidas três vezes.  

 

Figura 3 - Simulação de uso do Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®) por 

indivíduos do grupo controle nas provas dos protocolos de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) e Tempo Máximo 

de Fonação (TMF). 

Fonte: Própria. 
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Figura 4 – Simulação de uso do Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®) por 

indivíduos do grupo controle na prova do protocolo de Eficiência Vocal (EV) durante a emissão do /papapa/ com 

o canudo entre os lábios. 

Fonte: Própria. 

Para o grupo de laringectomizados, devido à necessidade de os mesmos utilizarem os 

dedos de uma das mãos para ocluir o traqueostoma para possibilitar que o ar passe pela prótese 

fonatória, o pesquisador segurou a máscara firmemente sobre o seu rosto para assegurar uma 

vedação adequada durante a realização das provas dos protocolos: tempo máximo de fonação e 

eficiência vocal. Para realização da prova do protocolo de capacidade vital pulmonar (CVP) é 

necessário expirar todo o ar dos pulmões, portanto, foi realizada uma adaptação para substituir 

a máscara, colocando-se um tubo no traqueostoma, para que fosse captado todo o ar expiratório, 

possibilidade aventada pelo próprio fabricante (figuras 5 e 6). 
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Figura 5 - Tubo adaptador colocado no Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®) para 

realização da prova do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) nos indivíduos laringectomizados totais 

(grupo estudo).  

Fonte: Própria. 

Figura 6 - Na primeira imagem observa-se a simulação da prova do protocolo de Eficiência Vocal (EV) e na 

segunda imagem retrata a simulação da prova de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) executada com os 

indivíduos laringectomizados totais (grupo de estudo).   

Fonte: Própria.  
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5.8 Protocolos 

5.8.1 Capacidade Vital Pulmonar (CVP) 

Capacidade Vital Pulmonar refere-se à quantidade máxima de ar disponível para a 

respiração ou fonação, sendo que, a capacidade do pulmão é o volume total de ar nos pulmões 

e o ar residual é a quantidade de ar que se mantém nos pulmões após a expiração máxima. 

A Capacidade Vital é uma medida de interesse clínico para verificar a dificuldade do 

paciente com o volume respiratório adequado necessário para produzir várias tarefas de fala 

realizadas por profissionais de voz, como, professores, instrutores de aeróbica, oradores 

públicos, e/ou tarefas de canto. A Capacidade Vital, que pode ser medida com ou sem fonação. 

É uma medida que pode contribuir para calcular o desempenho adequado em uma tarefa de 

fonação com o máximo esforço. 

Para captura das medidas aerodinâmicas utilizando-se deste protocolo, para o grupo 

controle, o participante foi instruído a inspirar ao máximo e, posteriormente, expirar todo o ar 

dentro da máscara, que estava vedada na face do mesmo. 

Para o grupo de estudo, respeitando-se a nova fisiologia respiratória, foi colocado um 

adaptador no traqueostoma do laringectomizado para obter o valor real da medida, sendo assim, 

o participante foi instruído a inspirar ao máximo e expirar normalmente no adaptador colocado 

no traqueostoma. 

No quadro 2 são descritos os parâmetros coletados a partir da aplicação do protocolo 

de Capacidade Vital Pulmonar, descrevendo a medida, unidade, definição do parâmetro e valor 

esperado para idades de 40 a 59 anos e 60 a 89 anos, para o sexo masculino. 

Quadro 2 - Parâmetros avaliados no protocolo de Capacidade Vital Pulmonar para idade de 40 a 59 anos e 69 a 

89 anos para o sexo masculino. Os valores foram fornecidos pelo aparelho Sistema aerodinâmico fonatório 

(SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®) 

Fonte: Aparelho Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) modelo 6600 (Kaypentax®) . 

 

Capacidade vital pulmonar (CVP) 

Parâmetros Unidade Definição 

40-59 anos 

Valor 

esperado 

69-89 anos 

Valor 

esperado 

Duração do fluxo de ar 

expiratório 

(FAExp) 

 

Segundo (s) 

Duração do fluxo de ar, é uma 

medida do tempo total de expiração. 

 

5,41±1,95 

 

5,25±3,3 

Pico de fluxo de ar 

expiratório 

(FAExp) 

Litros por 

segundo 

(l/s) 

É o fluxo de ar máximo ou pico da 

taxa positiva 

observado. 

 

2,69±0,94 

 

3,41±1,29 

Volume expiratório 

(VE) 
Litros (l) 

É o total das amostras 

positivas de fluxo de ar 
3,65±1,09 3,22±1,6 
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5.8.2 Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

Utilizado para avaliar a capacidade de o indivíduo gerenciar com eficiência um 

fornecimento de ar adequado à fonação. É referido como uma tarefa de máxima performance. 

Este protocolo permite medições de frequência, nível de pressão sonora e de fluxo de ar que 

são tomadas durante uma vogal aberta sustentada (/a/). Fornece informações relacionadas com 

a função vocal, bem como suporte respiratório, e é útil para medir o pré e o pós-terapia vocal. 

O participante foi instruído a inspirar ao máximo, em seguida, produzir uma vogal 

sustentada “a” em frequência e intensidade habitual com o maior tempo possível. 

A seguir são descritos os parâmetros coletados a partir da aplicação do protocolo de 

Tempo Máximo de Fonação, descrevendo a medida, unidade, definição do parâmetro e valor 

esperado para a idade de 40-59 e 60 a 89 anos, para o sexo masculino (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Definição e parâmetros avaliados no protocolo Tempo Máximo de Fonação para as idades de 40 a 

59 anos e 60 a 89 anos do sexo masculino. Os valores foram fornecidos pelo aparelho Sistema aerodinâmico 

fonatório (SAF) Modelo 6600 (Kaypentax®). 

Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

Medida Unidade Definição 

Valor 

esperado 

40 a 59 anos 

Valor 

esperado 

60 a 89 anos 

PSF máxima Decibel (dB) 
É o valor máximo alcançado do 

nível de pressão sonora. 
81,92±5,80 

 
81,92±5,80 

PSF mínima Decibel (dB) 
O valor mínimo alcançado 

Do nível de pressão sonora. 
59,82±4.09 

 
59,82±4.09 

Média da PSF 
 

Decibel (dB) 

O valor médio do nível de pressão 

sonora alcançada. 
75,48±4,40 

 
75,48±4,40 

Variação da 

pressão sonora 

fonatória 
Decibel (dB) 

É a diferença entre os valores 

mínimo e máximo do nível de 

pressão sonora. 
22,10±7,43 22,10±7,43 

Média de 

duração da voz Decibel (dB) 
É o valor médio do nível de pressão 

sonora. 75,52±4,42 75,52±4,42 

Média da F0 Hertz (Hz) 

É a média aritmética da frequência 

fundamental, a partir das 

diferentes amostras sonoras. 
119,1±17,13 119,1±17,13 

Tempo de 

Fonação 
Segundos (s) 

Duração da vocalização sonora 

alcançada em um intervalo. 
23,8±23,79 23,8±23,79 

Pico FAExp 
Litros por 

segundos (l/s) 

A taxa máxima positiva ou pico do 

fluxo de ar expiratório observada. 
0,25±0,11 0,25±0,11 

Média FAEp 
Litros por 

segundo (l/s) 

O volume expiratório dividido pela 

duração expiratória. 
0,12±0,06 0,12±0,06 

Volume 

expiratório 

(VE) 

Litros (l) 
É o total de todas as amostras 

positivas de fluxo de ar alcançado. 
2,76l±1,11 2,76l±1,11 

*PSF = Pressão Sonora Fonatória; FAExp= fluxo aéreo expiratório. 

Fonte: Aparelho Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) modelo 6600 (Kaypentax®) .  
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5.8.3 Eficiência Vocal (EV) 

As medidas de pressão subglótica, de resistência glótica e eficiência da glote são 

medidas da função fonatória comumente descritas na avaliação da função aerodinâmica. Estas 

medidas são de interesse clínico para verificar os pacientes que estão usando vozes 

hipofuncionais ou hiperfuncionais. O protocolo de eficiência vocal calcula a relação de medidas 

de pressão de ar a partir de eventos de picos de pressão aérea, como na liberação da consoante 

plosiva /p/, que leva a estimativa da pressão da glote, do fluxo de ar médio e do nível de pressão 

sonora de segmentos com voz, como na vogal /a/, da sílaba /pa/. A prova da sílaba "pa-pa-pa" 

deve incluir 5 a 7 repetições, com cerca de 1,5 segundos por sílaba e fluxo de ar contínuo em 

toda a produção. Estes cálculos produzem medidas de eficiência vocal que são úteis quando se 

comparam resultados pré e pós-terapia. 

O participante foi instruído a repetir o som plosivo /pa/ por, no mínimo, sete vezes. 

Para garantir a igualdade de ritmo, os participantes foram treinados para a tarefa. Medidas de 

pico de pressão intra-oral, pressão do ar durante a produção da consoante /p/ foram usadas para 

fornecer uma estimativa da pressão aérea. A média do fluxo de ar durante a fonação foi obtida 

a partir das medidas de fluxo de ar orais gravados durante o segmento da produção /papapa/. 

No quadro 4 são descritos os parâmetros coletados a partir da aplicação do protocolo 

de Eficiência Vocal, descrevendo a medida, unidade, definição do parâmetro e valor esperado 

para as idades de 40 a 59 anos e 60 a 89 anos do sexo masculino. 
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Quadro 4 - Definição e parâmetros avaliados no protocolo Eficiência Vocal para as idades de 40 a 59 anos e 60 

a 89 anos do sexo masculino. 

Eficiência Vocal 

Medida Unidade Definição 
Valor 

esperado 
40 a 59 anos 

Valor 
esperado 

60 a 89 anos 

Máximo de 
Pressão Sonora 
Fona tória (dB) 

Decibel (dB) 
Valor máximo alcançado do nível de 

pressão sonora. 
82,02±3,27 82,17 ± 4,41 

Média da PSF Decibel (dB) 
Valor médio do nível de pressão 

sonora alcançada. 
78,64±2,99 77,98 ± 4,00 

PSF durante a 
vocalização 

Decibel (dB) 
Valor médio do nível de pressão 
sonora durante a vocalização. 

78,64±2,99 77,98 ± 3,99 

Média da F0 Hertz (Hz) Média aritmética da F0. 108,24±9,76 121,46 ± 21,02 

Variação da F0 Hertz (Hz) 
Diferença entre os valores mínimos e 

máximos da F0. 
10,27±3,60 20,58 ± 16,12 

Duração do 
FAExp 

Segundo (s) 
Duração do fluxo de ar positiva, é a 

medida do tempo de expiração. 
1,66±0,69 1,62 ± 0,44 

Pico de pressão 
aérea (PAe) 

Centímetros de 
água (cmH2O) 

Maior valor da pressão de ar. 8,64±2,23 8,08 ± 2,19 

Média dos picos 
de pressão 
aérea (PAe) 

Centímetros de 
água (cmH2O) 

Média aritmética de todos os valores 
de pico de pressão de ar obtida em 

um sinal. 
6,91±1,68 6,73 ± 1,94 

Pico do fluxo de 
ar expiratório 

(FAExp) 

Litros por 
segundos (l/s) 

Taxa máxima positiva ou pico do fluxo 
de ar. 

0,32±0,15 0,30 ± 0,27 

Fluxo Aéreo alvo 
Litros por 

segundos (l/s) 
Média do fluxo de ar expiratório dos 

segmentos com voz. 
0,19±0,10 0,21 ± 0,24 

Volume 
expiratório (VE) 

Litros (l) 
Total de todas as amostras positivas 

de fluxo de ar. 
0,34±0,25 0,25 ± 0,18 

Fluxo de ar 
durante a 

vocalização 

Litros por 
Segundos (l/s) 

Volume   total   de   ar   que   é 
acompanhado no intervalo, dividido 
pela duração dos dados sonoros. 

0,19±0,10 0,20 ± 0,23 

Energia 
aerodinâmica 

Watts 

A potência de energia aerodinâmica é 
calculada multiplicando-se a média da 
máxima pressão de ar pelo fluxo de ar 

alvo por 0,09806. 

0,13±0,07 0,110 ± 0,090 

Resistência 
Aerodinâmica 

Centímetros de 
água (cmH2O) / 

litros por 
segundo (l/s) 

É definida como a pressão do ar pico 
média dividida pelo fluxo de ar alvo. 

45,30±26,16 46,72 ± 12,41 

Impedância 
acústica 

Ohms (Ω) 

Ela é específica da impedância 
acústica. Como resistência 

aerodinâmica, esta medida é definida 
como a média da pressão de ar 

máxima dividida pelo fluxo de ar alvo. 

46,19±26,68 47,65 ± 12,65 

Eficiência 
aerodinâmica 

P.p.m de Volume 
É a potência acústica dividida pela 

potência aerodinâmica. 
60,80±37,79 71,84 ± 28,72 

Fonte: Aparelho Sistema aerodinâmico fonatório (SAF) modelo 6600 (Kaypentax®) . 

5.9 Análise estatística 

A estatística foi realizada na forma descritiva dos dados (média do valor apresentado, 

desvio padrão, mediana e mínimo e máximo apresentado) para cada protocolo aplicado e para 

todas as medidas avaliadas, em ambos os grupos. Em seguida, para a comparação entre os 

grupos (estudo e controle) foi utilizado um teste t de student para amostras independentes. 

Foram apresentadas as diferenças estimadas da comparação (grupo estudo – grupo controle) 
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com seus respectivos valores p e intervalos de confiança 95%. Para a comparação entre os 

grupos (grupo estudo e grupo controle) e as faixas etárias (40 a 59 anos e 60 a 89 anos) foi 

utilizado um modelo de regressão linear. Para avaliação dos dados, foi utilizado o software R 

Core Team (2016) e SAS Statistical Software (version 9.3; SAS Institute, Inc. Cary, NC). 
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6. RESULTADOS 

Os resultados obtidos com o uso do Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) são 

apresentados para cada um dos protocolos utilizados, obedecendo a seguinte ordem: 

Capacidade Vital Pulmonar (CVP), Tempo Máximo de Fonação (TMF) e Eficiência Vocal 

(EV). 

6.1 Capacidade Vital Pulmonar (CVP) 

A partir da aplicação do protocolo CVP, os resultados obtidos são apresentados de 

acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e faixa etária 2 (60 a 89 anos) para o grupo de 

laringectomizados totais (GE) e para o grupo controle. A seguir, são demonstrados os resultados 

considerando-se toda a amostra. 

6.1.1.  Medidas aerodinâmicas do Grupo de Estudo (GE) por faixa etária 

Os valores obtidos a partir da aplicação do protocolo CVP nos laringectomizados totais 

(GE) de acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 2 (60 a 89 anos), estão 

dispostos respectivamente nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados nos laringectomizados totais 

com voz traqueoesofágica (GE), na faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11): duração do fluxo 

de ar expiratório (FAExp), em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em 

litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 GE - Faixa etária 1 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

Duração do FAExp 11 3,02 1,83 2,59 0,28-7,12 

Pico do FAExp 11 2,12 1,6 1,78 0,27-4,61 

VE 11 2,06 1,34 2,03 0,04-4,53 

Fonte: Própria. 
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Tabela 2 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados nos laringectomizados totais 

com voz traqueoesofágica (GE), na faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17): duração do fluxo 

de ar expiratório (FAExp), em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em 

litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 GE - Faixa etária 2 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

Duração do FAExp 17 2,87 1,36 2,8 0,8-5,65 

Pico do FAExp 17 2,77 2,71 1,88 0,24-9,95 

VE 17 2,07 1,07 1,81 0,24-3,77 

Fonte: Própria. 

 

6.1.2.  Medidas aerodinâmicas do Grupo de Controle (GC) por faixa etária 

AS tabelas 3 e 4 demonstram os valores obtidos a partir da aplicação do protocolo 

CVP no grupo controle (GC), de acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 

2 (60 a 89 anos), respectivamente. 

 

Tabela 3 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados no Grupo Controle (GC), na 

faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 12): duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em 

segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório 

(VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 GC - Faixa etária 1 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

Duração do FAExp 12 2,92 1,3 2,395 1,92-6,45 

Pico do FAExp 12 4,13 2,46 4,05 0,98-9,72 

VE 12 2,91 1,23 2,94 0,65-4,75 

Fonte: Própria. 
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Tabela 4 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados no Grupo Controle (GC), na 

faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 20): duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em 

segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório 

(VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 GC - Faixa etária 2 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

Duração do FAExp 20 4,04 2,62 4,04 2,62-13,17 

Pico do FAExp 20 2,91 2,08 2,91 2,08-8,84 

VE 20 2,68 0,98 2,68 0,98-4,6 

Fonte: Própria. 
 

6.1.3.  Comparação das medidas aerodinâmicas por faixa etária entre os grupos 

estudados: Grupo Estudo (GE) e Grupo Controle (GC) 

As tabelas 5 e 6, comparam os resultados obtidos na aplicação do protocolo CVP nas 

faixas etárias 1 e 2, dentro de cada um dos grupos, respectivamente, GE e GC. 

 

Tabela 5 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) entre a 

faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17), observados 

nos laringectomizados totais com voz traqueoesofágica (GE), considerando-se: duração do 

fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em 

litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

Laringectomizados totais (GE) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

Duração do FAExp 0,15 0,8425 -1,36 1,66 

Pico do FAExp -0,64 0,4686 -2,41 1,12 

VE -0,02 0,9661 -0,89 0,86 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior)  

*p<0,05 

Fonte: Própria.  
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Tabela 6 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) entre a 

faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 12), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 20), observado 

no Grupo Controle (GC), considerando-se: duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em 

segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório 

(VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

Grupo Controle (GC) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

Duração do FAExp -1,12 0,1204 -2,54 0,30 

Pico do FAExp 1,22 0,1495 -0,45 2,89 

VE 0,23 0,5804 -0,60 1,05 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

Nas tabelas 7 e 8 estão dispostas as comparações entre GE e GC, respectivamente para 

faixa etária 1 e 2. 

 

Tabela 7 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) entre 

os laringectomizados totais (GE), n= 11, e o Grupo Controle (GC), n=12, na faixa etária 1, de 

40 a 59 anos, considerando-se: duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos; 

pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em 

litros. 

Parâmetros 

CVP 

Faixa etária 1 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

Duração do FAExp 0,10 0,9014 -1,53 1,73 

Pico do FAExp -2,00 0,0398* -3,91 -0,10 

VE -0,85 0,0762 -1,80 0,09 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria.  
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Tabela 8 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) entre 

os laringectomizados totais (GE), n= 17, e o Grupo Controle (GC), n=20, na faixa etária 2, de 

60 a 89 anos, considerando-se: duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos; 

pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em 

litros. 

Parâmetros 

CVP 

Faixa etária 2 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

Duração do FAExp -1,17 0,0737 -2,46 0,12 

Pico do FAExp -0,14 0,8503 -1,65 1,37 

VE -0,60 0,1107 -1,35 0,14 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

6.1.4.  Medidas aerodinâmicas do GE e GC 

Observando-se toda a amostra, independente da faixa etária, a tabela 9 evidencia os 

valores obtidos pelo Sistema Aerodinâmico Fonatório para o grupo de laringectomizados totais 

(GE), e a tabela 10 demonstra os valores para o GC, considerando-se o protocolo CVP. 

 

Tabela 9 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados na amostra do Grupo de Estudo, 

formado pelos laringectomizados totais (n= 28), considerando-se: duração do fluxo de ar 

expiratório (FAExp), em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório (FAExp), em 

litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 
GE - laringectomizados totais 

n Média DP 
Mediana 

Mín-Máx 

Duração do FAExp 28 2,93 1,53 2,75 0,28-7,12 

Pico do FAExp 28 2,51 2,33 1,83 0,24-9,95 

VE 28 2,07 1,16 2,01 0,04-4,53 

Fonte: Própria. 
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Tabela 10 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP), observados na amostra do Grupo Controle 

(n= 32), considerando-se: duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos; pico do 

fluxo aéreo expiratório (FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

 Grupo controle 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

Duração do FAExp 32 3,62 2,26 2,845 1,28-13,17 

Pico do FAExp 32 3,36 2,27 3,25 0,47-9,72 

VE 32 2,76 1,07 2,81 0,65-4,75 

Fonte: Própria. 

 

A tabela 11 demonstra os resultados obtidos aplicando-se teste t de student para 

amostras independentes, comparando o GE e o GC para os parâmetros avaliados no protocolo 

CVP. Percebe-se que somente o volume expiratório foi diferente entre os dois grupos (p= 

0,0186). 

 

Tabela 11 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Capacidade Vital Pulmonar (CVP) entre 

os laringectomizados totais (GE), n= 28, e o Grupo Controle (GC), n= 32, considerando-se: 

duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório 

(FAExp), em litros/segundos; e, volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

CVP 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

Duração do FAExp -0,69 0,1774 -1,70 0,32 

Pico do FAExp -0,85 0,1566 -2,04 0,34 

VE -0,70 0,0186* -1,27 -0,12 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 
 

A seguir, são apresentados os gráficos box-plot para as variáveis duração do fluxo de 

ar expiratório, em segundos; pico do fluxo aéreo expiratório, em litros/segundos; e, volume 

expiratório, em litros, respectivamente nas figuras 7, 8 e 9, avaliadas no protocolo CVP. 
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Figura 7 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo controle 

(GC) para o parâmetro duração do fluxo de ar expiratório, em segundos, avaliado no protocolo Capacidade Vital 

Pulmonar. 

 

Fonte: Própria. 

Figura 8 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo controle 

(GC) para o parâmetro pico do fluxo aéreo expiratório, em litros/segundos, avaliado no protocolo Capacidade 

Vital Pulmonar. 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 9 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo controle 

(GC) para o parâmetro volume expiratório, em litros, avaliado no protocolo Capacidade Vital Pulmonar. 

 

Fonte: Própria. 

 

6.2. Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

Os resultados obtidos com a aplicação do protocolo TMF, são apresentados de acordo 

com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e faixa etária 2 (60 a 89 anos) para o grupo de 

laringectomizados totais (GE) e para o grupo controle. Posteriormente, são evidenciados os 

resultados considerando-se toda a amostra. 

 

6.2.1 Medidas aerodinâmicas do Grupo de Estudo (GE) por faixa etária 

A partir da aplicação do protocolo TMF, estão dispostos os valores obtidos nos 

laringectomizados totais (GE) de acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 

2 (60 a 89 anos), respectivamente nas tabelas 12 e 13. 

 

  



68 

 

Tabela 12 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados nos laringectomizados totais 

com voz traqueoesofágica (GE), na faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11): pressão sonora 

fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; 

variação do PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, em decibel; frequência fundamental 

(F0), em Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp 

médio, em litros/segundos; volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

 GE - Faixa etária 1 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 11 84,09 4,67 84,3 77,06-92,43 

PSF mínima 11 63,93 10,43 63,9 45,16-76,61 

PSF média 11 76,12 5,31 76,64 65,2-81,95 

Variação do PSF 11 20,16 8,5 17,88 5,93-33,16 

PSF durante a vocalização 11 76,27 4,98 77,05 66,81-81,76 

F0 11 125,22 30,01 125,03 86,77-190,36 

Tempo de fonação 11 4,96 2,2 4,99 2,5-10,1 

Pico do FAExp 11 0,25 0,14 0,22 0,08-0,53 

FAExp médio 11 0,13 0,07 0,1 0,03-0,24 

VE 11 0,87 0,75 0,54 0,16-2,62 

Fonte: Própria. 
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Tabela 13 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados nos laringectomizados totais 

com voz traqueoesofágica (GE), na faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17): pressão sonora 

fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; 

variação do PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, em decibel; frequência fundamental 

(F0), em Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp 

médio, em litros/segundos; volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

 GE - Faixa etária 2 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 17 84,06 4,9 83,34 77,28-98,75 

PSF mínima 17 49,1 17,73 58,19 23,33-71,5 

PSF média 17 72,67 6,06 73,23 58,87-81,42 

Variação do PSF 17 34,96 19,01 25,93 11,21-68,54 

PSF durante a vocalização 17 75,27 3,78 75,55 67,59-81,94 

F0 17 146,12 43,27 160,63 80,62-229,78 

Tempo de fonação 17 5,65 3,57 5 1,38-14,21 

Pico do FAExp 17 0,3 0,24 0,22 0,03-0,81 

FAExp médio 17 0,12 0,08 0,11 0,01-0,29 

VE 17 0,85 0,69 0,74 0,05-2,44 

Fonte: Própria. 

 

6.2.2 Medidas aerodinâmicas do Grupo de Controle (GC) por faixa etária 

Os valores obtidos a partir da aplicação do protocolo TMF no grupo controle (GC), de 

acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 2 (60 a 89 anos), respectivamente, 

estão expostos nas tabelas 14 e 15. 
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Tabela 14 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados no Grupo Controle (GC), na 

faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 12): pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; 

PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a 

vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em 

segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume 

expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

 GC - Faixa etária 1 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 12 82,9 7,42 81,83 74,84-103,12 

PSF mínima 12 56,38 12,89 58,06 26,85-71,07 

PSF média 12 76,14 5,42 74,9 67,83-88,18 

Variação do PSF 12 26,52 15,08 21,78 10,67-51,41 

PSF durante a vocalização 12 76,39 5,37 75,075 68,76-88,83 

F0 12 147,36 34,3 141,155 112,13-241,53 

Tempo de fonação 12 14,17 6,72 12,605 3,79-27,06 

Pico do FAExp 12 0,44 0,37 0,315 0,08-1,36 

FAExp médio 12 0,17 0,11 0,14 0,03-0,43 

VE 12 2,16 1,12 2,055 0,5-4,3 

Fonte: Própria. 
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Tabela 15 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados no Grupo Controle (GC), na 

faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 20): pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; 

PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a 

vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em 

segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume 

expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

 GC - Faixa etária 2 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 20 83,93 4,94 83,66 73,63-91,88 

PSF mínima 20 58,7 15,2 64,63 22,54-77,64 

PSF média 20 79,19 5,32 80,17 66,41-88,31 

Variação do PSF 20 25,23 15,2 21,41 10,43-62,75 

PSF durante a vocalização 20 79,49 5,27 80,17 67,92-88,31 

F0 20 155,48 34 148,03 113,06-252,49 

Tempo de fonação 20 14,57 4,36 13,895 7,61-21,8 

Pico do FAExp 20 0,36 0,34 0,215 0,11-1,51 

FAExp médio 20 0,14 0,08 0,135 0,04-0,38 

VE 20 1,9 0,93 2,025 0,35-3,4 

Fonte: Própria. 

 

6.2.3 Comparação das medidas aerodinâmicas por faixa etária entre os grupos 

estudados: Grupo Estudo (GE) e Grupo Controle (GC) 

As tabelas 16 e 17, comparam os resultados obtidos na aplicação do protocolo TMF 

nas faixas etárias 1 e 2, dentro de cada um dos grupos, respectivamente, GE e GC.  
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Tabela 16 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF) entre 

a faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17), 

observados nos laringectomizados totais com voz traqueoesofágica (GE), considerando-se: 

pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, em 

decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, em decibel; frequência 

fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do FAExp, em 

litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

Laringectomizados totais (GE) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 0,03 0,9882 -4,2 4,27 

PSF mínima 14,83 0,0125* 3,32 26,34 

PSF média 3,45 0,1142 -0,86 7,76 

Variação do PSF -14,8 0,0165* -26,79 -2,81 

PSF durante a vocalização 1 0,5965 -2,77 4,77 

F0 -20,91 0,1426 -49,07 7,26 

Tempo de fonação -0,69 0,6921 -4,14 2,77 

Pico do FAExp -0,05 0,664 -0,28 0,18 

FAExp médio 0,01 0,7762 -0,06 0,08 

VE 0,02 0,95 -0,66 0,71 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 
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Tabela 17 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF) entre 

a faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 12), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 20), observado 

no Grupo Controle (GC), considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em 

decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF 

durante a vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, 

em segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume 

expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

Grupo Controle (GC) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima -1,03 0,6068 -5,03 2,96 

PSF mínima -2,32 0,67 -13,18 8,54 

PSF média -3,05 0,1387 -7,12 1,02 

Variação do PSF 1,29 0,8204 -10,03 12,6 

PSF durante a 

vocalização 
-3,11 0,0855 -6,66 0,45 

F0 -8,12 0,543 -34,7 18,46 

Tempo de fonação -0,4 0,8082 -3,65 2,86 

Pico do FAExp 0,07 0,492 -0,14 0,29 

FAExp médio 0,03 0,3287 -0,03 0,09 

VE 0,26 0,4263 -0,39 0,9 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

Nas tabelas 18 e 19 estão dispostas as comparações entre GE e GC, respectivamente 

para faixa etária 1 e 2.  
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Tabela 18 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

entre os laringectomizados totais (GE), n= 11, e o Grupo Controle (GC), n=12, na faixa etária 

1, de 40 a 59 anos, considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF 

mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a 

vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em 

segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume 

expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

Faixa etária 1 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 1,19 0,6025 -3,37 5,76 

PSF mínima 7,55 0,2281 -4,86 19,96 

PSF média -0,02 0,992 -4,67 4,63 

Variação do PSF -6,36 0,3292 -19,29 6,58 

PSF durante a vocalização -0,11 0,9564 -4,17 3,95 

F0 -22,14 0,1499 -52,52 8,24 

Tempo de fonação -9,21 0,0001* -12,93 -5,49 

Pico do FAExp -0,18 0,139 -0,43 0,06 

FAExp médio -0,05 0,2065 -0,12 0,03 

VE -1,29 0,0009* -2,03 -0,55 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 
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Tabela 19 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

entre os laringectomizados totais (GE), n= 17, e o Grupo Controle (GC), n=20, na faixa etária 

2, de 60 a 89 anos, considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF 

mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a 

vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em 

segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume 

expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

Faixa etária 2 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 0,13 0,9426 -3,48 3,74 

PSF mínima -9,6 0,0549 -19,41 0,21 

PSF média -6,53 0,0008* -10,2 -2,85 

Variação do PSF 9,73 0,0616 -0,49 19,96 

PSF durante a vocalização -4,22 0,011* -7,43 -1,01 

F0 -9,35 0,4384 -33,36 14,66 

Tempo de fonação -8,92 0,0001* -11,86 -5,98 

Pico do FAExp -0,06 0,5371 -0,25 0,13 

FAExp médio -0,02 0,3926 -0,08 0,03 

VE -1,05 0,0007* -1,63 -0,47 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

6.2.4 Medidas aerodinâmicas do GE e GC 

Observando-se toda a amostra, independente da faixa etária, considerando-se o 

protocolo TMF, os valores obtidos pelo Sistema Aerodinâmico Fonatório para o grupo de 

laringectomizados totais (GE) são apresentados na tabela 20, e a tabela 21, demonstra os valores 

para o GC. 
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Tabela 20 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados na amostra do Grupo de Estudo, 

formado pelos laringectomizados totais (n= 28), considerando-se: pressão sonora fonatória 

(PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, em decibel; variação do 

PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, em decibel; frequência fundamental (F0), em 

Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, 

em litros/segundos; volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

 GE - laringectomizados totais 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 28 84,07 4,72 83,74 77,06-98,75 

PSF mínima 28 54,93 16,76 59,365 23,33-76,61 

PSF média 28 74,03 5,93 75,005 58,87-81,95 

Variação do PSF 28 29,15 17,18 24,37 5,93-68,54 

PSF durante a vocalização 28 75,67 4,23 75,59 66,81-81,94 

F0 28 137,91 39,38 129,875 80,62-229,78 

Tempo de fonação 28 5,38 3,08 5 1,38-14,21 

Pico do FAExp 28 0,28 0,21 0,22 0,03-0,81 

FAExp médio 28 0,12 0,08 0,105 0,01-0,29 

VE 28 0,86 0,7 0,73 0,05-2,62 

Fonte: Própria. 
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Tabela 21 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF), observados na amostra do Grupo Controle 

(n= 32), considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, 

em decibel; PSF média, em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, 

em decibel; frequência fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do 

FAExp, em litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume expiratório (VE), em 

litros. 

Parâmetros 

TMF 

 Grupo controle 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 32 83,54 5,89 82,795 73,63-103,12 

PSF mínima 32 57,83 14,22 62,015 22,54-77,64 

PSF média 32 78,05 5,48 78,31 66,41-88,31 

Variação do PSF 32 25,71 14,93 21,41 10,43-62,75 

PSF durante a vocalização 32 78,33 5,44 78,36 67,92-88,83 

F0 32 152,43 33,82 142,87 112,13-252,49 

Tempo de fonação 32 14,42 5,26 13,895 3,79-27,06 

Pico do FAExp 32 0,39 0,35 0,255 0,08-1,51 

FAExp médio 32 0,15 0,09 0,135 0,03-0,43 

VE 32 2 1 2,055 0,35-4,3 

Fonte: Própria. 

 

A tabela 22 demonstra os resultados obtidos comparando-se o GE e o GC para os 

parâmetros avaliados no protocolo CVP. Percebe-se que são diferentes os parâmetros: pressão 

sonora fonatória média, pressão sonora fonatória durante a vocalização, tempo de fonação e 

volume expiratório. 
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Tabela 22 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

entre os laringectomizados totais (GE), n= 28, e o Grupo Controle (GC), n= 32, considerando-

se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel; PSF mínima, em decibel; PSF média, 

em decibel; variação do PSF, em decibel; PSF durante a vocalização, em decibel; frequência 

fundamental (F0), em Hertz; tempo de fonação, em segundos; pico do FAExp, em 

litros/segundos; FAExp médio, em litros/segundos; volume expiratório (VE), em litros. 

Parâmetros 

TMF 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 

IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 0,53 0,7048 -2,26 3,32 

PSF mínima -2,9 0,4706 -10,91 5,1 

PSF média -4,03 0,0083* -6,97 -1,08 

Variação do PSF 3,44 0,4105 -4,86 11,73 

PSF durante a vocalização -2,66 0,0409* -5,21 -0,11 

F0 -14,52 0,1298 -33,44 4,39 

Tempo de fonação -9,04 0,0001* -11,31 -6,77 

Pico do FAExp -0,11 0,1579 -0,26 0,04 

FAExp médio -0,03 0,1486 -0,08 0,01 

VE -1,14 0,0001* -1,59 -0,69 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

As figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam os gráficos box-plot, respectivamente, para as 

variáveis pressão sonora fonatória média, em decibel; pressão sonora fonatória durante a 

vocalização, em decibel; tempo de fonação, em segundos; e, volume expiratório (VE), em litros, 

avaliadas no protocolo TMF e que se mostraram diferentes entre os dois grupos. 
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Figura 10 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro pressão sonora fonatória média, em decibel, avaliado no protocolo Tempo 

Máximo de Fonação. 

 

Fonte: Própria. 

Figura 11 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro pressão sonora fonatória durante a vocalização, em decibel, avaliado no 

protocolo Tempo Máximo de Fonação. 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 12 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro tempo de fonação, em segundos, avaliado no protocolo Tempo Máximo de 

Fonação. 

 

Fonte: Própria. 

Figura 13 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro volume expiratório, em litros, avaliado no protocolo Tempo Máximo de 

Fonação. 

 

Fonte: Própria.  
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6.3. Eficiência Vocal (EV) 

Inicialmente, os resultados obtidos com a aplicação do protocolo EV são apresentados 

de acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e faixa etária 2 (60 a 89 anos), para o grupo de 

laringectomizados totais (GE) e para o grupo controle. Posteriormente, os resultados 

considerando-se toda a amostra são demonstrados.  

 

6.3.1 Medidas aerodinâmicas do Grupo de Estudo (GE) por faixa etária 

A partir da aplicação do protocolo EV, estão dispostos os valores obtidos nos 

laringectomizados totais (GE) de acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 

2 (60 a 89 anos), respectivamente nas tabelas 23 e 24. 
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Tabela 23 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados nos laringectomizados totais com voz 

traqueoesofágica (GE), na faixa etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11): pressão sonora fonatória 

(PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; 

frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de 

ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de 

água (cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); 

fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a 

vocalização, em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos 

em cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida 

em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros  GE - Faixa etária 1 

EV n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 11 84,17 3,06 84 78,25 - 88,69 

PSF média 11 78,28 2,9 78,75 71,77 - 82,33 

PSF durante a vocalização 11 78,11 2,83 77,98 71,69 - 82,03 

F0 11 139,7 38,51 130,44 92,86 - 200,53 

Variação da F0 11 130,68 88,09 165,72 15,02 - 233,47 

Duração FAExp 11 0,93 0,36 0,88 0,52 - 1,57 

Pico de PAe 11 26,55 12,81 24,69 9,79 - 50,07 

Média dos picos de PAe 11 19,29 8,63 20,63 7,33 - 31,43 

Pico do FAExp 11 0,32 0,18 0,27 0,13 - 0,73 

Fluxo aéreo alvo 11 0,13 0,08 0,13 0,03 - 0,3 

VE 11 0,13 0,09 0,11 0,01 - 0,29 

Fluxo de ar durante a vocalização 11 0,12 0,08 0,12 0,01 - 0,29 

Energia aerodinâmica 11 0,24 0,19 0,18 0,04 - 0,67 

Resistência aerodinâmica 11 235,85 282,7 131,44 61,12 - 1040,61 

Impedância acústica 11 240,52 288,29 134,04 62,33 - 1061,2 

Eficiência aerodinâmica 11 62,37 42,06 49 27,93 - 162,59 

Fonte: Própria. 
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Tabela 24 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados nos laringectomizados totais com voz 

traqueoesofágica (GE), na faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17): pressão sonora fonatória 

(PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; 

frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de 

ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de 

água (cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); 

fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a 

vocalização, em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos 

em cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida 

em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros  GE - Faixa etária 2 

EV n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF maxima 17 84,32 6,4 84,61 68,55 - 94,33 

PSF media 17 78,7 5,07 80,41 66,66 - 84,47 

PSF durante a vocalização 17 78,89 5,16 80,61 66,69 - 85,14 

F0 17 146,64 47,49 137,5 86,15 - 246,34 

Variação da F0 17 102,39 77,13 99,12 6,5 - 223,2 

Duração FAExp 17 0,96 0,56 0,81 0,21 - 2,49 

Pico de PAe 17 28,35 12,45 24,81 5,32 - 53,79 

Média dos picos de PAe 17 20,85 9,77 19,545 5,32 - 37,89 

Pico do FAExp 17 0,35 0,25 0,27 0,03 - 0,88 

Fluxo aéreo alvo 17 0,13 0,09 0,1 0,01 - 0,32 

VE 17 0,12 0,11 0,1 0,01 - 0,39 

Fluxo de ar durante a vocalização 17 0,12 0,09 0,09 0,01 - 0,31 

Energia aerodinâmica 17 0,26 0,24 0,21 0,01 - 0,85 

Resistência aerodinâmica 17 290,74 282,54 141,025 72,06 - 1066,53 

Impedância acústica 17 296,49 288,13 143,815 73,48 - 1087,63 

Eficiência aerodinâmica 17 135,23 170,85 93,085 3,04 - 608,66 

Fonte: Própria. 

 

6.3.2 Medidas aerodinâmicas do Grupo de Controle (GC) por faixa etária 

Os valores obtidos a partir da aplicação do protocolo EV no grupo controle (GC), de 

acordo com a faixa etária 1 (40 a 59 anos) e com a faixa etária 2 (60 a 89 anos), respectivamente, 

estão apresentados nas tabelas 25 e 26. 
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Tabela 25 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados no Grupo Controle (GC), na faixa etária 1, de 

40 a 59 anos (n= 12): pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, 

em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); 

variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); 

pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de PAe, em 

cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume 

expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia 

aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância 

acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros  GC - Faixa etária 1 

EV n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 12 80,52 4,21 79,955 72,1 - 87,93 

PSF média 12 76,73 4,32 76,46 65,97 - 82,19 

PSF durante a vocalização 12 76,74 4,31 76,46 65,99 - 82,16 

F0 12 135,69 19,49 132,31 102,47 - 171,76 

Variação da F0 12 27,7 34,74 15,735 5,42 - 112,94 

Duração FAExp 12 1,04 0,63 1,06 0,28 - 2,66 

Pico de PAe 12 10,06 3,23 9,605 4,5 - 15,78 

Média dos picos de PAe 12 8,57 2,79 8,04 4,01 - 14,18 

Pico do FAExp 12 0,34 0,24 0,315 0,06 - 1,03 

Fluxo aéreo alvo 12 0,18 0,11 0,165 0,03 - 0,44 

VE 12 0,17 0,12 0,16 0,03 - 0,48 

Fluxo de ar durante a vocalização 12 0,16 0,11 0,145 0,03 - 0,43 

Energia aerodinâmica 12 0,16 0,12 0,13 0,01 - 0,44 

Resistência aerodinâmica 12 64,47 43,25 54,04 23,11 - 175,46 

Impedância acústica 12 65,75 44,1 55,11 23,57 - 178,93 

Eficiência aerodinâmica 12 63,34 31,3 52,165 23,24 - 140,69 

Fonte: Própria. 
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Tabela 26 - Descrição da média, desvio padrão, mediana e dos valores extremos (Mín-Máx), 

dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados no Grupo Controle (GC), na faixa etária 2, de 

60 a 89 anos (n= 20): pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, 

em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); 

variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); 

pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de PAe, em 

cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume 

expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia 

aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância 

acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros GC - Faixa etária 2 

EV n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF maxima 20 83,14 4,99 83,3 71,44 - 91,2 

PSF media 20 78,9 5,02 79,095 67,88 - 89,44 

PSF durante a vocalização 20 78,89 5,03 79,1 67,88 - 89,44 

F0 20 148,42 27,42 142,01 102,46 - 203,33 

Variação da F0 20 28,06 27,9 18,63 5,73 - 119,77 

Duração FAExp 20 1,15 0,5 1,14 0,16 - 2,43 

Pico de PAe 20 11,58 4,05 11,66 5,53 - 18,93 

Média dos picos de PAe 20 9,99 3,58 10,255 5,11 - 17,45 

Pico do FAExp 20 0,34 0,2 0,28 0,12 - 0,82 

Fluxo aéreo alvo 20 0,17 0,11 0,15 0,06 - 0,47 

VE 20 0,18 0,12 0,12 0,06 - 0,44 

Fluxo de ar durante a vocalização 20 0,15 0,1 0,135 0,05 - 0,45 

Energia aerodinâmica 20 0,18 0,17 0,12 0,05 - 0,72 

Resistência aerodinâmica 20 75,5 44,11 63,95 21,87 - 160,44 

Impedância acústica 20 77 44,98 65,215 22,31 - 163,62 

Eficiência aerodinâmica 20 106,12 67,43 88,16 8,38 - 259,76 

Fonte: Própria. 

 

6.3.3 Comparação das medidas aerodinâmicas por faixa etária entre os grupos 

estudados: Grupo Estudo (GE) e Grupo Controle (GC) 

As tabelas 27 e 28, comparam os resultados obtidos na aplicação do protocolo EV nas 

faixas etárias 1 e 2, dentro de cada um dos grupos, respectivamente, GE e GC. 
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Tabela 27 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Eficiência Vocal (EV) entre a faixa 

etária 1, de 40 a 59 anos (n= 11), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 17), observados nos 

laringectomizados totais com voz traqueoesofágica (GE), considerando-se: pressão sonora 

fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, em dB; PSF durante a vocalização, em 

dB; frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo 

de ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros 

de água (cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos 

(l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante 

a vocalização, em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, 

medidos em cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms (Ω), eficiência 

aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

 

Parâmetros  

EV 

Laringectomizados totais (GE) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

 LI LS 

PSF máxima -0,15 0,9401 -4,05 3,75 

PSF média -0,43 0,8101 -3,99 3,13 

PSF durante a vocalização -0,78 0,6635 -4,36 2,8 

F0 -6,94 0,6123 -34,23 20,34 

Variação da F0 28,29 0,2273 -18,13 74,71 

Duração FAExp -0,02 0,9084 -0,43 0,38 

Pico de PAe -1,79 0,6102 -8,81 5,22 

Média dos picos de PAe -1,56 0,5585 -6,85 3,74 

Pico do FAExp -0,04 0,6451 -0,21 0,13 

Fluxo aéreo alvo 0 0,9935 -0,08 0,08 

VE 0 0,9433 -0,09 0,09 

Fluxo de ar durante a vocalização 0 0,9446 -0,07 0,08 

Energia aerodinâmica -0,02 0,8019 -0,16 0,13 

Resistência aerodinâmica -54,88 0,4715 -206,58 96,81 

Impedância acústica -55,97 0,4715 -210,66 98,73 

Eficiência aerodinâmica -72,86 0,0689 -151,54 5,83 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Propria. 
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Tabela 28 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Eficiência Vocal (EV) entre a faixa 

etária 1, de 40 a 59 anos (n= 12), e a faixa etária 2, de 60 a 89 anos (n= 20), observado no 

Grupo Controle (GC), considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel 

(dB); PSF média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), 

em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em 

segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos 

picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; 

volume expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia 

aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância 

acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros 

EV 

Grupo Controle (GC) 

Faixa etária 1 X Faixa etária 2 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima -2,62 0,1594 -6,3 1,06 

PSF média -2,17 0,2012 -5,52 1,19 

PSF durante a vocalização -2,15 0,2065 -5,53 1,22 

F0 -12,73 0,326 -38,48 13,01 

Variação da F0 -0,37 0,9867 -44,17 43,44 

Duração FAExp -0,12 0,5483 -0,5 0,27 

Pico de PAe -1,52 0,6434 -8,06 5,02 

Média dos picos de PAe -1,43 0,565 -6,36 3,51 

Pico do FAExp 0,01 0,9306 -0,15 0,17 

Fluxo aéreo alvo 0 0,9137 -0,07 0,08 

VE -0,01 0,7502 -0,1 0,07 

Fluxo de ar durante a vocalização 0,01 0,8113 -0,06 0,08 

Energia aerodinâmica -0,02 0,7289 -0,16 0,11 

Resistência aerodinâmica -11,03 0,8764 -152,45 130,39 

Impedância acústica -11,25 0,8764 -155,46 132,97 

Eficiência aerodinâmica -42,78 0,2475 -116,14 30,57 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior) 

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

Nas tabelas 29 e 30 estão dispostas as comparações entre GE e GC, respectivamente 

para faixa etária 1 e 2.  
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Tabela 29 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Eficiência Vocal (EV) entre os 

laringectomizados totais (GE), n= 11, e o Grupo Controle (GC), n=12, na faixa etária 1, de 40 

a 59 anos, considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF 

média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz 

(Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos 

(seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de 

PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume 

expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia 

aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância 

acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros  

EV 

Faixa etária 1 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média 

estimada 
p-valor 

IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 3,65 0,0874 -0,55 7,86 

PSF média 1,55 0,4225 -2,29 5,39 

PSF durante a vocalização 1,37 0,4807 -2,49 5,22 

F0 4,01 0,786 -25,42 33,44 

Variação da F0 102,99 0,0001* 52,91 153,06 

Duração FAExp -0,1 0,6366 -0,54 0,33 

Pico de PAe 16,49 0,0001* 9,02 23,97 

Média dos picos de PAe 10,73 0,0004* 5,08 16,37 

Pico do FAExp -0,03 0,7685 -0,21 0,16 

Fluxo aéreo alvo -0,05 0,279 -0,13 0,04 

VE -0,04 0,4118 -0,13 0,06 

Fluxo de ar durante a vocalização -0,04 0,2884 -0,12 0,04 

Energia aerodinâmica 0,09 0,2688 -0,07 0,24 

Resistência aerodinâmica 171,38 0,0381* 9,72 333,05 

Impedância acústica 174,77 0,0381* 9,91 339,64 

Eficiência aerodinâmica -0,97 0,9816 -84,83 82,89 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior)  

*p<0,05 

Fonte: Própria. 
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Tabela 30 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Eficiência Vocal (EV) entre os 

laringectomizados totais (GE), n= 17, e o Grupo Controle (GC), n=20, na faixa etária 2, de 60 

a 89 anos, considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF 

média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz 

(Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos 

(seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de 

PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume 

expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia 

aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância 

acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros 

EV 

Faixa etária 2 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média estimada p-valor 
IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF máxima 1,18 0,4799 -2,14 4,51 

PSF média -0,19 0,9001 -3,22 2,84 

PSF durante a vocalização 0 0,9974 -3,05 3,04 

F0 -1,78 0,8784 -25,05 21,48 

Variação da F0 74,33 0,0004* 34,76 113,91 

Duração FAExp -0,2 0,2616 -0,54 0,15 

Pico de PAe 16,77 0,0001* 10,76 22,78 

Média dos picos de PAe 10,86 0,0001* 6,32 15,39 

Pico do FAExp 0,02 0,7914 -0,13 0,16 

Fluxo aéreo alvo -0,04 0,2154 -0,11 0,02 

VE -0,06 0,1434 -0,13 0,02 

Fluxo de ar durante a vocalização -0,04 0,2459 -0,1 0,03 

Energia aerodinâmica 0,08 0,1972 -0,04 0,21 

Resistência aerodinâmica 215,23 0,0016* 85,33 345,14 

Impedância acústica 219,49 0,0016* 87,02 351,96 

Eficiência aerodinâmcia 29,11 0,3904 -38,28 96,49 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior)  

*p<0,05 

Fonte> Própria. 

 

6.3.4 Medidas aerodinâmicas do GE e GC 

Independente da faixa etária, analisando-se toda a amostra, para o protocolo EV, os 

valores obtidos para o grupo de laringectomizados totais (GE) são apresentados na tabela 31, e 

a tabela 32 demonstra os valores para o GC. 
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Tabela 31 - Descrição da média, desvio padrão e dos valores extremos (Mín-Máx), dos 

parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados na amostra do Grupo de Estudo, formado 

pelos laringectomizados totais (n= 28), considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) 

máxima, em decibel (dB); PSF média, em dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência 

fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar 

expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), em centímetros de água 

(cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo 

aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, 

em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); resistência aerodinâmica, medidos em 

cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms (Ω), eficiência aerodinâmica, medida em 

ppm de volume (ppm). 

Parâmetros EV  
GE - laringectomizados totais 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF máxima 28 84,26 5,27 84,595 68,55 - 94,33 

PSF média 28 78,54 4,29 79,42 66,66 - 84,47 

PSF durante a vocalização 28 78,58 4,34 79,59 66,69 - 85,14 

F0 28 143,91 43,56 133,97 86,15 - 246,34 

Variação da F0 28 113,51 81,22 111,51 6,5 - 233,47 

Duração FAExp 28 0,95 0,48 0,82 0,21 - 2,49 

Pico de PAe 28 27,62 12,38 24,69 5,32 - 53,79 

Média dos picos de PAe 28 20,22 9,18 20,03 5,32 - 37,89 

Pico do FAExp 28 0,34 0,22 0,27 0,03 - 0,88 

Fluxo aéreo alvo 28 0,13 0,09 0,11 0,01 - 0,32 

VE 28 0,13 0,1 0,1 0,01 - 0,39 

Fluxo de ar durante a vocalização 28 0,12 0,08 0,095 0,01 - 0,31 

Energia aerodinâmica 28 0,25 0,21 0,2 0,01 - 0,85 

Resistência aerodinâmica 28 268,38 278,47 131,44 61,12 - 1066,53 

Impedância acústica 28 273,69 283,98 134,04 62,33 - 1087,63 

Eficiência aerodinâmcia 28 105,54 137,3 69,54 3,04 - 608,66 

Fonte: Própria. 
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Tabela 32 - Descrição da média, desvio padrão e dos valores extremos (Mín-Máx), dos 

parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) durante a aplicação do 

protocolo de Eficiência Vocal (EV), observados na amostra do Grupo Controle (n= 32), 

considerando-se: pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, em 

dB; PSF durante a vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação 

da F0, em Hertz; duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de 

pressão aérea (PAe), em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; 

pico FAExp, em litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), 

em litros (l); fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); 

resistência aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms 

(Ω), eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros 

EV 

 Grupo controle 

n Média DP Mediana Mín-Máx 

PSF maxima 32 82,16 4,82 82,185 71,44 - 91,2 

PSF média 32 78,08 4,82 78,56 65,97 - 89,44 

PSF durante a vocalização 32 78,08 4,82 78,56 65,99 - 89,44 

F0 32 143,65 25,2 139,555 102,46 - 203, 33 

Variação da F0 32 27,93 30,09 17,22 5,42 - 119,77 

Duração FAExp 32 1,11 0,55 1,06 0,16 - 2,66 

Pico de PAe 32 11,01 3,78 11,315 4,5 - 18,93 

Média dos picos de PAe 32 9,46 3,33 9,88 4,01 - 17,45 

Pico do FAExp 32 0,34 0,21 0,31 0,06 - 1,03 

Fluxo aéreo alvo 32 0,17 0,11 0,15 0,03 - 0,47 

VE 32 0,18 0,12 0,14 0,03 - 0,48 

Fluxo de ar durante a vocalização 32 0,16 0,1 0,14 0,03 - 0,45 

Energia aerodinâmica 32 0,17 0,15 0,13 0,01 - 0,72 

Resistência aerodinâmica 32 71,37 43,42 62,005 21,87 - 175,46 

Impedância acústica 32 72,78 44,28 63,235 22,31 - 178,93 

Eficiência aerodinâmcia 32 90,08 59,81 76,29 8,38 - 259,76 

Fonte: Própria. 

 

A tabela 33 demonstra os resultados obtidos comparando-se o GE e o GC para os 

parâmetros avaliados no protocolo EV. 
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Tabela 33 - Comparação dos valores dos parâmetros medidos no Sistema Aerodinâmico 

Fonatório (SAF) durante a aplicação do protocolo de Eficiência Vocal (EV) entre os 

laringectomizados totais (GE), n= 28, e o Grupo Controle (GC), n= 32, considerando-se: 

pressão sonora fonatória (PSF) máxima, em decibel (dB); PSF média, em dB; PSF durante a 

vocalização, em dB; frequência fundamental (F0), em Hertz (Hz); variação da F0, em Hertz; 

duração do fluxo de ar expiratório (FAExp), em segundos (seg); pico de pressão aérea (PAe), 

em centímetros de água (cmH2O); média dos picos de PAe, em cmH2O; pico FAExp, em 

litros/segundos (l/seg); fluxo aéreo alvo, em l/seg; volume expiratório (VE), em litros (l); 

fluxo de ar durante a vocalização, em l/seg; energia aerodinâmica, em watts (w); resistência 

aerodinâmica, medidos em cmH2O/l/seg; impedância acústica, medido em ohms (Ω), 

eficiência aerodinâmica, medida em ppm de volume (ppm). 

Parâmetros 

EV 

Laringectomizados totais (GE) X Grupo controle (GC) 

Diferença média 
estimada 

p-valor 

IC 95% para diferença média 

LI LS 

PSF maxima 2,11 0,1114 -0,5 4,71 

PSF média 0,5 0,6791 -1,89 2,88 

PSF durante a vocalização 0,5 0,6791 -1,89 2,88 

F0 0,26 0,9768 -17,85 18,38 

Variação da F0 85,58 0,0001* 54,7 116,5 

Duração FAExp -0,16 0,2308 -0,43 0,11 

Pico de PAe 16,61 0,0001* 11,99 21,22 

Média dos picos de PAe 10,76 0,0001* 7,27 14,25 

Pico do FAExp 0 0,9835 -0,11 0,11 

Fluxo aéreo alvo -0,04 0,0966 -0,09 0,01 

VE -0,05 0,0928 -0,11 0,01 

Fluxo de ar durante a 

vocalização 
-0,04 0,1133 -0,09 0,01 

Energia aerodinâmica 0,08 0,0887 -0,01 0,18 

Resistência aerodinâmica 197 0,0002* 97,18 296,8 

Impedância acústica 200,9 0,0002* 99,1 302,7 

Eficiência aerodinâmcia 15,47 0,5666 -38,27 69,2 

IC: Intervalo de Confiança (LI: Limite inferior e LS: Limite Superior)  

*p<0,05 

Fonte: Própria. 

 

As figuras 14, 15, 16, 17 e 18 apresentam os gráficos box-plot, respectivamente, para 

as variáveis avaliadas no protocolo EV e que se mostraram diferentes entre os dois grupos: 

variação de frequência fundamental, pico de pressão aérea, média dos picos de pressão aérea, 

resistência aerodinâmica e impedância acústica. 
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Figura 14 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro variação da frequência fundamental, em Hertz, avaliado no protocolo Eficiência 

Vocal. 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 15 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro pico de pressão aérea, em cmH20, avaliado no protocolo Eficiência Vocal. 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 16 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro média dos picos de pressão aérea, em cmH20, avaliado no protocolo Eficiência 

Vocal. 

 

Fonte: Própria. 

Figura 17 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro resistência aerodinãmica, em cmH20/l/seg, avaliado no protocolo Eficiência 

Vocal. 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 18 - Gráfico box-plot demonstrando a comparação entre laringectomizados totais (GE) e o Grupo 

controle (GC) para o parâmetro impedância acústica, em ohms, avaliado no protocolo Eficiência Vocal. 

 

Fonte: Própria. 
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7. DISCUSSÃO 

Após a laringectomia total, há uma nova configuração anatômica que anula a produção 

vocal, todavia, ainda permanece, após a cirurgia, o fluxo aéreo pulmonar e as cavidades de 

ressonância para a produção da voz. Para a fonação alaríngea, há um ajuste da fonte sonora que 

passa a ser realizada pelo aparelho digestório. Considerando que a produção vocal será 

totalmente reajustada, utilizando outras estruturas para a fonação, torna-se necessário 

compreender as possíveis dificuldades para realizar a produção vocal, além do reconhecer os 

fatores que levam ao insucesso na comunicação com a voz traqueoesofágica.  

Reforça-se que o emprego da prótese traqueoesofágica para a reabilitação da voz 

alaríngea é um método considerado efetivo e com um bom grau de aceitabilidade pelos usuários 

(CLEMENTS et al., 1997; Van WEISSENBRUSH et al., 2000; COSTA et al., 2001). Uma 

consideração sobre a amostra da presente pesquisa é em relação ao momento da punção da 

prótese traqueoesofágica, a maior parte dos indivíduos foram submetidos à punção secundária 

e, na literatura, há relatos de maior efetividade e sucesso terapêutico quando a prótese foi 

colocada de forma primária (CHONE et al., 2005; BREAKS, 2012). Porém, é importante 

salientar que todos os pacientes foram submetidos à fonoterapia para reabilitação da 

comunicação, o que é apontado como conduta positiva conforme foi demonstrado no estudo de 

Oliveira et al. (2003).  

Visando comparar as medidas aerodinâmicas observadas nos laringectomizados totais 

falantes com prótese traqueoesofágica com indivíduos laríngeos, respondendo a 

questionamentos específicos, especialmente caracterizar as medidas aerodinâmicas dos 

laringectomizados totais falantes com prótese traqueoesofágica, optou-se por utilizar neste 

grupo de indivíduos com fala alaríngea, o sistema aerodinâmico fonatório, utilizado 

previamente em indivíduos com laringe, tanto em pesquisas, quanto na clínica, para dar 

respostas do benefício de programas terapêuticos empregados.  

No entanto, até o momento, não foram encontrados outros estudos com medidas 

aerodinâmicas realizados com laringectomizados totais usuários de prótese traqueoesofágica 

que utilizaram o sistema aerodinâmico fonatório. No presente trabalho foi realizada a descrição 

dos valores encontrados nos laringectomizados totais, da população brasileira.   

Optou-se pelo estudo das medidas aerodinâmicas por meio do SAF, pois o mesmo 

fornece parâmetros aerodinâmicos com informações fisiológicas indiretas sobre a atividade da 

função fonatória e por tratar-se de um instrumento que tem se tornando cada vez mais comum 

na prática clínica (ZRAICK, SMITH-OLINDE e SHOTTS, 2012). 
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Ainda, é salutar a possibilidade de se ampliar as pesquisas com instrumentos que 

possibilitem diferenciar indivíduos normais de indivíduos disfônicos ou até mesmo auxiliar na 

discriminação entre os grupos de risco para o desenvolvimento de uma disfonia. Seguindo esse 

raciocínio, os resultados estatísticos obtidos neste estudo, que comparou ambos os grupos 

(indivíduos disfônicos e indivíduos eufônicos), demonstrou que algumas medidas dos 

protocolos avaliados apresentam diferenças estatisticamente significantes entre si, o que pode 

ser um passo inicial para a utilização das medidas como parâmetros para próximos estudos. 

Além do mais, considerando os relatos dos estudos anteriores com o SAF (ZRAICK, SMITH-

OLINDE E SHOTTS, 2012), torna-se importante ampliar os estudos com o instrumento para 

que os profissionais ganhem mais confiança para utiliza-lo na prática clínica e na rotina de 

pesquisa.  

Como o instrumento possibilita inferir e avaliar a pressão sonora e o fluxo de ar 

gerados na fonação alaríngea, houve possibilidade de analisar e descrever o funcionamento 

aerodinâmico empregado na produção da voz traqueoesofágica. Como não há estudo utilizando 

o SAF em laringectomizados totais, esta proposta seria pioneira para esta população, tentando 

compreender a fisiologia empregada na produção da voz alaringea por meio da prótese 

traqueoesofágica. 

Inicialmente, a proposta foi avaliar a amostra de acordo com a faixa etária da 

população estudada, visto que, os parâmetros de valor esperado, considerados normais são 

diferentes de acordo com a faixa etária. 

Os resultados obtidos serão discutidos de acordo com cada um dos protocolos 

realizado: capacidade vital pulmonar, tempo máximo de fonação e eficiência vocal. 

7.1 Capacidade vital pulmonar 

Inicialmente, propôs-se avaliar se os indivíduos de faixas etárias diferentes 

apresentavam diferentes valores nos parâmetros avaliados dentro de cada um dos protocolos. 

Com aplicação do protocolo capacidade vital pulmonar, comparando-se os 

laringectomizados das duas faixas etárias estipuladas, faixa etária entre 40 a 59 anos (faixa 

etária 1) e entre 60 a 89 (faixa etária 2), não se percebeu diferença, assim como entre as duas 

faixas etárias do grupo controle. Considerando-se este achado, pode-se agrupar as duas faixas 

etárias, formando uma única amostra de laringectomizados totais e de grupo controle. Ao 

comparar os dois grupos de acordo com a faixa etária, somente o pico do FAExp foi maior no 

grupo controle, nos indivíduos entre 40 e 59 anos. 
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O pico de fluxo de ar expiratório é o fluxo de ar máximo obtido durante a expiração 

dentro da máscara, durante a realização do protocolo, medido pelo SAF. Este achado pode ser 

atribuído aos efeitos do tabagismo, que acompanha os laringectomizados, e foi fator de exclusão 

do grupo controle. Outro fator que pode justificar este achado é a presença do traqueostoma, 

que pode proporcionado uma captura limitada do pico de fluxo de ar durante a expiração, talvez 

por mal ajuste do instrumento com o estoma, diferente do grupo controle que utilizou uma 

máscara bem adaptada à face. Este fato pode ser ignorado, levando-se em consideração que os 

outros dois parâmetros foram semelhantes e que na faixa etária 2 não houve diferença. 

Comparando-se os dois grupos, com a aplicação do protocolo de capacidade vital 

pulmonar, uma única medida modificou-se: o volume expiratório (p=0,0186), maior no grupo 

controle. Esta medida se refere ao total das amostras positivas de fluxo de ar, ou seja, o fluxo 

de ar medido durante a expiração. No grupo de estudo, foi encontrado o valor deste item média 

VE=2,07 litros, no grupo controle média VE=2,76 litros. No estudo de Zraick (2012) foi 

encontrado o valor de 3,22 litros, considerando a população laríngea.  

Novamente, o tabagismo pode ser o fator relevante neste parâmetro. Outro aspecto que 

deve ser considerado é a radioterapia, que por tornar os tecidos mais firmes em virtude da 

fibrose criado, pode dificultar a passagem do fluxo de ar sem qualquer resistência pelo estoma, 

apesar de alguns estudos terem encontrado dados que afirmam que a radioterapia não é fator 

impeditivo ou que dificulte a reabilitação do laringectomizado total com a prótese fonatória 

(CHONE ET AL., 2005; GULTEKIN ET AL., 2011; LUKINOVIĆ ET AL., 2012). 

Deve-se compreender também que após a laringectomia total, existe a mudança do 

sistema respiratório, que se inicia na traqueia, diminuindo o espaço morto e não possibilitando 

que as regiões altas que participam da respiração, especialmente as narinas, atuem para 

colaborar com a fisiologia da respiração. Este fato influi na determinação da umidade e 

temperatura ideal do ar inspirado e o epitélio traqueobrônquico é exposto a ar seco, acarretando 

ao laringectomizado alterações respiratórias, especialmente sintomas como tosse involuntária 

frequente, expectoração forçada para a desobstrução das vias aéreas repetidas e infecções 

pulmonares (HERRANZ, ESPIÑO, MORADO, 2013; VAN DEN BOER ET AL, 2014; 

ROSSO ET AL., 2015; PARRILLA ET AL., 2015). 

Estas mudanças, especialmente no aquecimento, hidratação e filtragem do ar inalado, 

afetam o processo de troca gasosa ao nível dos alvéolos e levam a modificações do epitélio 

respiratório que são responsáveis pela tosse, dispneia e produção de muco presente em pacientes 

laringectomizados. A exposição traqueal ao meio ambiente, com o passar do tempo, levará a 

mudanças histológicas encontradas no epitélio da traqueia (ROSSO ET AL., 2015). 
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Pensando na aplicabilidade do protocolo de capacidade vital pulmonar, as medidas são 

de interesse clínico para verificar a dificuldade do indivíduo com o volume respiratório 

necessário para produzir várias tarefas de fala, e portanto, estas medidas podem colaborar na 

compreensão da produção vocal traqueoesofágica. 

7.2 Tempo máximo de fonação 

Após a avaliação das variáveis observadas no protocolo tempo máximo de fonação, 

percebeu-se que entre os laringectomizados, a pressão sonora fonatória (PSF) mínima dos mais 

velhos foi maior, enquanto que a variação da PSF, determinada pela diferença entre o valor 

máximo e mínimo da pressão sonora, obtida durante a produção do /a/ prolongado. foi maior 

na faixa etária 1. No grupo controle não houve diferença entre as faixas etárias. 

Comparando-se os dois grupos, torna-se relevante demonstrar que tanto na faixa etária 

1 quanto na 2, observa-se que o tempo de fonação e o volume expiratório foram maiores no 

grupo controle. Este dado também se repete na comparação entre os dois grupos, independente 

da faixa etária. O grupo controle demonstra tempo de fonação e volume expiratória maior que 

os laringectomizados totais. 

As duas variáveis são extremamente interligadas, visto que o tempo de fonação é 

absolutamente dependente do volume de fluxo aéreo expiratória. Sabe-se que, mesmo com o 

emprego da voz traqueoesofágica, o tempo de fonação em laringectomizados é menor que o 

valor esperado para nos falantes laríngeos, conforme constatado por Ceccon et al. (1998) e Kazi 

et al. (2009). Max et al. (1996) também verificaram valores diminuídos de tempo máximo de 

fonação, que ainda são menores nos falantes esofágicos. 

Este fato fica esclarecido, quando se analisa a proposta de estudo realizada por 

Pellicani et al. (2017), que mencionam que possa existir sinais de fadiga, após o uso contínuo 

da voz traqueoesofágica, que podem estar ligados à estes achado de menor volume expiratório 

e tempo máximo de fonação, que consequentemente exigem repetição das recargas aéreas 

pulmonares durante o discurso. 

Ressalta-se que a diminuição do volume expiratório pode ser atribuída ao tabagismo. 

Deve-se enfatizar que apesar de perceber que o volume expiratório não se modificou entre os 

grupos no protocolo de capacidade vital pulmonar, precisa-se considerar que as provas eram 

diferentes, o que justifica a aplicação de mais de um protocolo. Na CVP, avaliava-se somente 

o fluxo de ar durante uma expiração, diferente da avaliação do protocolo de tempo máximo de 

fonação, onde exigia-se a produção sonora contínua da vogal /a/, onde as forças mioelásticas 

da mucosa faringoesofágicas também atuam, formando uma barreira para a passagem de ar, 
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necessitando de controle pneumofonoarticulatório, que deve ser mais fácil com a fonação 

laríngea, ate mesmo por ser fisiológica. 

Deve-se ressaltar o esforço necessário para usar a fonação traqueoesofágica é muito 

maior do que em produção de voz laríngea saudável (GROLMAN et al., 2008). Artazkoz Del 

Toro e Martínez (1997) ressaltam que a passagem do fluxo de ar pela prótese é determinante na 

produção da voz traqueoesofágiaca, e que se deve observar por videofluoroscopia, a ausência 

de contato da prótese traqueoesofágica com a parede posterior do esôfago durante a tarefa de 

fonação, enfatizando que a tonicidade esofágica observada durante a fonação é importante para 

boa fonação.  

Quando se comparou o grupo de estudo e o grupo controle, além da diferença 

encontrada no volume expiratório e no tempo de fonação, maiores no grupo controle, observou-

se que a pressão sonora fonatória média e a pressão sonora fonatória durante a vocalização, 

também foram maiores para o grupo controle, o que pode ser justificado pelo próprio fluxo 

aéreo, que é importante para se conseguir aumentar a intensidade vocal, determinada pela 

pressão sonora. 

Segundo Schindler et al. (2005), os usuários de voz traqueoesofágica são capazes de 

fazer ajustes de intensidade e na frequência fundamental, porém seu controle é pobre. 

Acrescentam que a modificação da intensidade durante a fonação foi mais fácil em comparação 

à modificação da frequência. Takeshita et al. (2014) ressaltam que ase correlacionam com as 

medidas de pressão no esôfago durante a produção sonora. 

Infere-se, portanto que o volume expiratório, a pressão sonora e o tempo de fonação 

são variáveis que estão alteradas na fonação traqueoesofágica e que, durante a reabilitação, 

devem ser trabalhados, especialmente com exercícios para favorecer a respiração, aumentar o 

fluxo aéreo que passa pela prótese, e consequentemente ajustar a pressão sonora e tempo de 

fonação. 

Esta consideração fica evidente quando se analisa o estudo de Onofre et al. (2013), 

com o objetivo de avaliar o efeito de um programa de treinamento de canto com falantes 

traqueoesofágicos, observando melhora da fonação e da qualidade de voz após as sessões de 

treinamento. 

O protocolo tempo máximo de fonação está indicado para avaliar a capacidade do 

indivíduo gerenciar com eficiência um fornecimento de ar adequado à fonação, tratando-se de 

uma tarefa de máximo desempenho. O uso do protocolo permite coletar informações 

relacionadas com a função vocal, juntamente com o suporte respiratório, e é útil para medir o 

pré e pós-terapia vocal. Desta forma a aplicação clínica na reabilitação do laringectomizado 
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total deve ser considerada e pode melhorar os resultados desejados com o uso da voz 

traqueoesofágica. 

7.3 Eficiência vocal 

Analisando-se os parâmetros do protocolo de eficiência vocal, inicialmente percebe-

se não haver diferença entre as faixas etárias, tanto para os laringectomizados, como para o 

grupo controle. 

Observando-se as comparações entre o grupo de estudo e o grupo controle, nota-se que 

existe diferença nas mesmas variáveis, considerando-se a análise por faixa etária, como também 

na amostra toda. 

São diferentes, os parâmetros: variação de frequência fundamental, pico de pressão 

aérea, média dos picos de pressão aérea, resistência aerodinâmica e impedância acústica. Todos 

são maiores nos laringectomizados totais. 

A variação da frequência fundamental (F0) é o resultado da diferença entre os valores 

mínimos e máximos da F0 apresentadas durante a fonação do som plosivo /pa/ por, no mínimo, 

sete vezes. Em busca de compreender a influência das medidas no comportamento fonatório, 

observa-se que pela definição da frequência fundamental, que diz respeito ao número de ciclos 

que as pregas vocais realizam por segundo, e que seu resultado é determinado pelo 

comprimento, a massa e a tensão das pregas vocais ao realizar a fonação, presume-se que no 

grupo de laringectomizados existe uma maior variação da F0, pois o laringectomizado total 

utiliza de estruturas do trato digestivo para a produção da voz, e a quantidade de tecidos 

destinados à vibração e consequente formação da F0 é inerente à anatomia do indivíduo, sua 

capacidade de recrutar estrutura anteriormente somente destinadas à deglutição para produzir 

voz, mas também depende de aspectos relacionados ao procedimento cirúrgico, como área de 

infiltração tumoral, fibrose proveniente de cicatrização e até mesmo da desnervação decorrente 

do procedimento. Takeshita-Monaretti et al. (2017) estudaram a atividade eletrofisiológica da 

musculatura constritora da faringe remanescente da faringe e perceberam que independente do 

recrutamento de atividade motora durante a fonação, pode haver fonação traqueoesofágica. 

A determinação da F0 nos laringectomizados totais está descrita em outros estudos 

(CECCON ET AL., 1998; MOST ET AL., 2000; SCHINDLER ET AL., 2005), no entanto, a 

variação da F0, obtida pelo SAF pode evidenciar o quão a produção vocal é diferente entre as 

duas populações estudadas. É incontestável que as variáveis que determinam o novo trato vocal 

dos laringectomizados deve influenciar para que haja maior variação da F0 entre os indivíduos.  
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O pico de pressão aérea, que significa o maior valor de pressão de ar; a média dos 

picos de pressão aérea, que é a média aritmética de todos os valores de pico de pressão de ar 

obtida em um sinal; a resistência aerodinâmica, que representa a média do pico de pressão de 

ar dividida pelo fluxo aéreo alvo; e a impedância acústica, definida como a média da pressão 

de ar máxima dividida pelo fluxo de ar alvo, são todas variáveis relacionadas `pressão aérea, 

dada em cmH2O. 

Estas medidas foram maiores nos laringectomizados, possivelmente pela resistência 

que a prótese exerce contra a passagem de ar, necessitando de maior força, e portanto, maior 

pressão para que a fonação traqueoesofágica ocorra. Notadamente, a pressão aérea empregada 

para produção da voz entre as duas amostras devem ser diferentes (quantidade de ar que passa 

pela prótese para o esôfago e a faringe versus quantidade de ar que passa pelas pregas vocais). 

Kotby et al. (2009) avaliaram as medidas aerodinâmicas dos laringectomizados totais com 

vozes esofágica e traqueoesofágica, observaram um elevado valor da pressão na pseudoglote 

em comparação com os valores da glote verdadeira. Esclarecem que essa diferença poderia ser 

explicada por ser uma compensação pela falta de ar disponível abaixo da pseudo-glote, 

evidenciado anteriormente por menor volume expeiratório e menor pico de fluxo de ar 

expiratório nos laringectomizados. Pode-se reforçar ainda, que o aumento da pressão aérea deve 

ocorrer também devido a maior resistência da pseudoglote, pois não apresentam estruturas 

mioelásticas como a prega vocal, além da resistência da própria válvula da prótese.   

Grolman et al. (2008) enfatizam que embora a voz traqueoesofágica resulte em uma 

voz qualidade de voz aceitável e utilizável é imperativo esforço muito maior do que em 

produção de voz laríngea saudável, e que os valores indicados nas medidas aerodinâmicas 

demonstram o esforço necessário para produção da voz pelos laringectomizados totais. 

Na prática clínica, o protocolo eficiência vocal produz medidas de interesse clínico 

para avaliar vozes hipofuncionais e hiperfuncionais. Portanto, estes achados são compatíveis 

com a proposta do SAF para este protocolo. 

Por tratar-se de resultados iniciais com a população de laringectomizados, ressalta-se 

a importância deste estudo e a necessidade de se realizar pesquisas futuras, especialmente na 

tentativa de compreender melhor os parâmetros do SAF e, pensando também na aplicabilidade 

das provas que avaliam pré e pós-terapia vocal, poderia avaliar o antes e depois da colocação 

da prótese traqueoesofágica e auxiliar na terapia de reabilitação do laringectomizado. 
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7.4 Considerações finais 

É proeminente a necessidade de buscar resultados mais conclusivos a respeito das 

medidas aerodinâmicas em laringectomizados com produção da voz traqueoesofágica. 

Até o momento, não há relatos de estudos que avaliaram os laringectomizados totais 

usuários de prótese traqueoesofágica utilizando o SAF, e esta pesquisa teve como proposta 

testar um instrumento capaz de aferir medidas aerodinâmicas para enriquecer a avaliação e 

investigação da voz alaríngea. Constatou-se, ao comparar resultados das medidas 

aerodinâmicas do grupo de estudo com o grupo controle, que ocorreram diferenças entre os 

grupos. 

Futuramente, novas pesquisas, com maior número de sujeitos, possibilitariam 

normatizar as medidas aerodinâmicas para o grupo de laringectomizados totais, assim como 

verificar quais são os parâmetros que realmente são possíveis de serem aplicados na prática 

clínica e no aperfeiçoamento da produção da voz traqueoesofágica. Concordando com Kotby 

et al. (2009), ainda não é possível tirar conclusões a respeito, fazendo-se necessárias muitas 

inferências a respeito da influência da pressão aérea na fisiologia da produção vocal 

traqueoesofágica.  

Por se tratar de uma metodologia pouco descrita na literatura, o uso do SAF, 

especialmente na amostra de laringectomizados totais, trouxe dificuldades com a coleta. Exigiu-

se um treinamento do pesquisador responsável pela coleta e do próprio participante para que se 

conseguisse chegar a valores compatíveis com aqueles que são esperados pelo fabricante e em 

estudos prévios com indivíduos normais. 

Muitas coletas foram repetidas, com valores muito divergentes, optando-se em realizar 

nova coleta com todos os participantes e durante a aplicação das provas, os valores se 

apresentavam com valores distintos daqueles tidos como referência. Portanto, foi necessário 

realizar inúmeras repetições para que os valores obtidos fossem mais próximos dos esperados 

e com maior uniformidade. 

A ampliação da amostra, acompanhada da utilização de outros métodos capazes de dar 

informações a respeito de medidas aerodinâmicas, podem fornecer dados ainda mais confiáveis 

e amparar melhor as mudanças fisiológicas ocorridas na produção da voz traqueoesofágica. 

Este estudo é preliminar, sem literatura para auxiliar o desenho metodológico, e 

sabidamente, serão necessárias mais pesquisas para tirar conclusões mais específicas a respeito 

da aplicabilidade do SAF para avaliação dos laringectomizados totais. 
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No entanto, o SAF mostrou-se um instrumento que permite informações importantes 

e os resultados obtidos são coerentes com aquilo que se percebe no dia-a-dia da reabilitação do 

laringectomizado total. Diante disso, a aplicação clínica do SAF na reabilitação do 

laringectomizado total deve ser considerada para auxiliar e aprimora a produção da voz 

traqueoesofágica.  
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8. CONCLUSÕES 

Após a aplicação dos protocolos capacidade vital pulmonar, tempo máximo de fonação 

e eficiência vocal, utilizando-se o sistema aerodinâmico fonatório, foi possível concluir para 

esta amostra: 

- O uso do sistema aerodinâmico fonatório foi viável para avaliação de 

laringectomizados totais; 

- O pico de fluxo de ar expiratório, medido no protocolo capacidade vital pulmonar, 

nos indivíduos entre 40 e 59 anos, foi menor nos laringectomizados totais; 

- Entre os laringectomizados totais, a pressão sonora fonatória mínima foi maior na 

faixa etária entre 60 e 89 anos, e a variação da pressão sonora fonatória foi maior na faixa etária 

entre 40 e 59 anos, durante o protocolo tempo máximo de fonação; 

- O volume expiratório, aferido durante o protocolo capacidade vital pulmonar, foi 

menor nos laringectomizados totais; 

- O tempo de fonação e o volume expiratório, avaliados no protocolo tempo máximo 

de fonação, mostraram-se diminuídos nos laringectomizados; 

- A variação de frequência fundamental, pico de pressão aérea, média dos picos de 

pressão aérea, resistência aerodinâmica e impedância acústica, medidos durante a aplicação do 

protocolo eficiência vocal, foram maiores nos laringectomizados totais. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Documento de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Controle. 
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo de Estudo. 
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