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RESUMO 

 
Introdução: A terapia vocal indireta pode ser dividida em direta e indireta. A Terapia 

Vocal Indireta (TVI) é composta por orientações a respeito de higiene vocal e 
mecanismos fisiológicos da produção da voz, orientando o indivíduo sobre hábitos 
inadequados para a voz. Já a terapia direta é constituída pela prática de exercícios 
vocais para aprimorar a qualidade vocal. A terapia direta, pode ser composta por 
diversos exercícios, dentre as diversas abordagens terapêuticas encontram-se os 
exercícios de função vocal (EFV), um grupo de exercícios que visa a melhora dos 
três subsistemas para a produção da voz: respiração, ressonância e fonação. Há 
ainda outros exercícios de trato vocal semiocluído (ETVSO), em que ocorre a 
semioclusão do trato vocal, possibilitando interação fonte/filtro por meio de 
mudanças na impedância do trato vocal. Estudos que comprovem a eficiência dos 
ETVSO em processo terapêutico são escassos. Acredita-se que uma proposta como 
essa poderá contribuir para a prática clínica. Proposição: Analisar os efeitos da 

aplicação de um protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO) na 
qualidade vocal e autopercepção de indivíduos com queixa de fadiga vocal e 
diagnóstico de disfonia funcional, e comparar seus efeitos com os EFV e com TVI. 
Metodologia: Estudo clínico randomizado e cego. Participaram 27 voluntários (12 

homens e 15 mulheres), com idades entre 18 e 50 anos, com queixas de fadiga 
vocal e disfonia funcional, divididos igualmente em três grupos: grupo experimental, 
com aplicação de ETVSO (GE), grupo de exercícios de função vocal (GEFV) e grupo 
de terapia indireta (GTVI). Após assinarem o termo de consentimento livre e 
esclarecido, os voluntários realizaram três avaliações nos seguintes momentos: 
antes da intervenção (M1), imediatamente após o término da intervenção (M2) e um 
mês após o término (M3). Foram avaliados o Índice de Fadiga Vocal (IFV), sensação 
de economia vocal, Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e a qualidade vocal (análise 
perceptivo-auditiva e acústica). Para os três grupos, o protocolo de terapia foi 
composto por oito sessões, duas vezes/semana com duração de 35 minutos. 
Aplicou-se o teste ANOVA de medidas repetidas (p<0,05) e Tukey para comparação 
dos dados antes e após as intervenções e entre grupos. Resultados: Os resultados 
foram estatisticamente significantes para o fator momento para as seguintes 
variáveis: IFV (p<0,001), economia vocal (p=0,007), IDV (p<0,001). Para IFV e IDV 
houve redução dos escores em M2 que mantiveram-se em M3, porém, para 
economia vocal em M2 há aumento e M3 os valores tendem a aproximar-se de M1. 
A análise perceptivo-auditiva para Grau Geral e Rugosidade na vogal (p=0,015 e 
p=0,029) e na contagem (p=0,036 e p=0,039), mostraram que os grupos são 
diferentes entre si. Por fim, a análise acústica para frequência fundamental (p<0,001) 
demonstrou que mulheres possuem valores mais elevados que homens e que a 
Proeminência do Pico Cepstral-suavizada na emissão da vogal (p=0,019) em 
mulheres é menor que em homens. Conclusão: Em indivíduos com disfonia 
funcional e queixa de fadiga vocal, os ETVSO são tão efetivos em relação à 
autopercepção de fadiga vocal, economia vocal e desvantagem vocal quanto aos 
EFV e TVI. Da mesma forma que os EFV e a TVI, o protocolo de ETVSO 
apresentara nenhuma mudança na qualidade vocal na população estudada.  
 
Palavras-chave: Voz; Distúrbios da Voz; Disfonia; Treinamento da Voz. 



ABSTRACT 

 

Therapeutic protocol based on semi-occluded vocal tract exercises in 

dysphonic subjects: a blind randomized clinical trial 

Introducion: The voice therapy can be divided into direct and indirect. The indirect 

vocal therapy (IVT) are vocal hygiene orientations and voice physiologic production 
orientations, making the subject aware of harmful vocal habits. The direct therapy 
can be composed by voice exercises, such as Vocal Function Exercises (VFE) that 
improve the voice production subsystems: breathing, resonance, and phonation. 
Another way of direct therapy is using the semi-occluded vocal exercises (SOVTE), 
these exercises enable better filter and source interaction by the means of acoustic 
impedance changes. Studies that use a SOVTE protocol are almost zero. Therefore 
it is believed that a SOVTE protocol can contribute to voice clinic. Objective: Verify 

the effect of the treatment with SOVTE protocol at self-assessment and voice quality 
in dysphonic subjects. Compare it with VFE and Vocal Hygiene Approach. 
Methodology: Randomized and blind clinical trial. Twenty-seven volunteers (12 men 
and 15 women) were included in this study. They aged between 18 to 50 years old, 
with vocal complaints about vocal fatigue, and they received the functional dysphonia 
diagnose. The volunteers were equally divided into three groups: Experimental 
Group (EG), Vocal Function Exercises Group (VFEG), and Indirect Vocal Therapy 
Group (IVTG). After they filled the consent form, they were assessed by the 
researcher at three moments: before the intervention (M1), immediately after it (M2), 
and one month after it (M3). The researcher used the Vocal Fatigue Index (VFI), self-
assessment of the vocal economy, Vocal Handicap Index (VHI), perceptual, and 
acoustic analysis. For the three groups, the interventions happened twice per week 
(four weeks) and last 35 minutes. It was used Repeated measures ANOVA test 
(p<0,05) and Tukey Test. Results: There were statistically significant results in the 

moment factor for IFV (p<0,001), vocal economy (p=0,007), and VHI (p<0,001). In 
M2 there was a decrease in the IFV and VHI scores keeping to M3. The vocal 
economy improved in M2, whereas in M3 it decreases, tending to M1 values. 
Regarding perceptual analysis, for general degree and roughness in the sustained 
vowel (p=0,015 e p=0,029) and counting numbers (p=0,036 e p=0,039), they only 
show that the groups are different. In the acoustic parameter of the fundamental 
frequency (p<0,001), women show greater values than men and the Cepstral Peak 
Prominence-smoothed (p=0,019) women show a smaller value than men. 
Conclusion: The subjects with functional dysphonia e vocal fatigue complaints, the 
SOVTE protocol is effective as VFE and IVT, regarding vocal fatigue, vocal economy, 
and vocal impairment. All interventions groups did not have changes at voice quality 
in this population. 
 
Key-word: Voice; Voice Disorders; Dysphonia; Voice Training 
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1 INTRODUÇÃO 

A terapia vocal objetiva o tratamento de desordens na voz, melhorando a 

qualidade vocal e tornando-a funcional, bem como auxilia na prevenção de recidivas, 

pois atua na mudança de comportamento vocal (ANHAIA et al., 2013; 

RUOTSALAINEN et al., 2008). Dessa maneira, parte dos exercícios empregados 

terá ação sobre a musculatura intrínseca da laringe, melhorando o equilíbrio 

muscular das pregas vocais e proporcionando melhora nos movimentos ondulatórios 

da mucosa; havendo o equilíbrio das forças mioelásticas e aerodinâmicas da laringe 

(AZEVEDO et al., 2010). Outra parte da terapia procura aplicar exercícios que 

auxiliarão no trabalho com a musculatura extrínseca da laringe, buscando o 

equilíbrio de todo o aparelho fonador (RIBEIRO et al., 2017; MATHIESON, 2011; 

MATHIESON et al., 2009;). Assim, o processo terapêutico é complexo, com atuação 

em diversas frentes, a fim de restaurar a melhor qualidade vocal possível, 

melhorando a comunicação e, por consequência, a qualidade de vida do indivíduo.  

Entende-se por terapia vocal direta, aquela que tem o foco nos 

componentes relacionados à produção vocal propriamente dita e é aplicada 

diretamente ao aparelho fonador, com base em instruções técnicas e exercícios 

específicos. Já a terapia vocal indireta consiste em orientações a respeito de higiene 

vocal e dos mecanismos fisiológicos da produção vocal (ANHAIA et al. 2013; 

GATNER-SCHIMDT et al., 2013; ROUTSALAINEN et al., 2008; PASA, OATES e 

DACAKIS, 2007).  

Dessa maneira, orientações sobre higiene vocal e fatores de risco  que 

podem contribuir para o desenvolvimento de uma disfonia , auxiliam no processo 

de reabilitação do indivíduo (BEHLAU et al., 2005). Alguns estudos mostraram que a 

educação sobre voz e higiene vocal em conjunto ou separadamente com o 

treinamento vocal  terapia direta , ajuda no aprimoramento na voz de professores 

(LEPPÄNEN, ILOMÄKI e LAUKKANEN, 2010; PASA, OATES e DACAKIS, 2007; 

TIMMERMANS, et al., 2004; ROY et al., 2002, CHAN, 1994) e na melhora da voz em 

grupos de pessoas com alterações vocais (AMIR, DUKAS e SHNAPS-BAUM, 2009). 

Dentre as diversas abordagens terapêuticas existentes na literatura 

(RIBEIRO et al., 2018; DESJARDINS et al., 2017; FU, THEODOROS, WARD, 2015; 

GARTNER-SCHIMDT et al., 2013; HALAWA, MUÑOZ, PEREZ, 2013; RODRÍGUEZ-

PARRA, ADRIÁN, CASADO, 2009; MORSOMME et al., 2010; VAN LIERDE et al., 

2010; RAMING et al., 1995; ROY et al., 1997; YAMAGICHI et al., 1993), os 
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Exercícios de Função Vocal (EFV) são aplicados em vários estudos (PEDROSA et 

al., 2016; STEMPLE, ROY e KLABEN, 2014; TAY, PHYLAND e OATES, 2012; 

SAUDER et al., 2010; NIEBUDECK-BOGUSZ et al., 2008; PASA, OATES e 

DACAKIS, 2007; ROY et al., 2001; STEMPLE, 1995; SABOL, LEE e STEMPLE, 

1995; STEMPLE, et al., 1994), o que demonstra sua efetividade no tratamento dos 

diversos tipos de disfonias comportamentais. Os EFV foram primeiramente 

implantados por Barnes (STEMPLE, ROY e KLABEN, 2014) na década de 1950 

(CASPER e MURRY, 2000) e posteriormente adaptados por Stemple (STEMPLE, 

ROY e KLABEN, 2014). É proposto para que os EFV sejam executados da maneira 

mais suave possível, o que proporcionará melhor controle respiratório e muscular 

(STEMPLE, ROY e KLABEN, 2014; CASPER e MURRY, 2000). 

De acordo com Stemple, Roy e Kablen (2014), os EFV enquadram-se em 

uma abordagem terapêutica conhecida como fisiológica, a qual assume-se que a 

partir do momento em que há uma alteração vocal, essa alteração provocará 

mudanças no funcionamento fisiológico dos mecanismos responsáveis pela 

produção vocal. E o programa de EFV parte da premissa que o mecanismo laríngeo 

pode tornar-se tenso e consequentemente entrar em desequilíbrio, frente a diversas 

etiologias. Em teoria, os EFV proporcionam melhora na força, resistência e equilíbrio 

nos sistemas fonatório e respiratório (melhora na eficiência fonatória), aumentando o 

tempo máximo de fonação e coaptação glótica (SAUDER et al., 2010; PASA, 

OATES e DACAKIS, 2007; STEMPLE, 1995), além de interromper o ciclo 

hiperfuncional das disfonias (SABOL, LEE e STEMPLE, 1995; STEMPLE, et al., 

1994). Além do mais, tais exercícios apresentam efeitos positivos na onda mucosa, 

mostrando maior estabilidade vocal (TAY, PHYLAND e OATES, 2012). Portanto, 

pode-se afirmar que os EFV são uma série de manipulações vocais que objetivam 

fortalecer a musculatura laríngea e ao mesmo tempo melhorar o padrão vibratório 

das pregas vocais (SABOL, LEE e STEMPLE, 1995). 

O programa de EFV é o mais testado como tratamento para disfonias 

comportamentais, agindo sobre os três subsistemas  respiração, fonação e 

ressonância (PEDROSA et al., 2016; NIEBUDECK-BOGUSZ et al., 2008; GILLIVAM-

MURPHY et al., 2006). Estudos com indivíduos disfônicos também mostraram 

efeitos positivos na autoavaliação, como clareza na voz e facilidade para falar (ROY 

et al., 2001). 
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Por outro lado, há outros exercícios que compõem a terapia direta, 

denominados de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO), porque 

promovem a oclusão parcial do trato vocal (BEHLAU et al., 2005), como a técnica de 

vibração de lábios e de língua, /b/ prolongado, sons fricativos, fonação em tubos, 

entre outros (TITZE, 2006; LAUKKANEN et al., 2008; GASKILL e ERICKSON, 2008; 

SAMMPAIO, OLIVEIRA e BEHLAU; 2008, SCHARZ e CIELO, 2009; AZEVEDO et 

al., 2010; LAUKKANEN, 2012; CIELO et al., 2013; GUZMAN et al., 2016).  

Os ETVSO podem ser divididos em dois grupos: estáveis (com apenas 

uma fonte vibratória) e flutuantes (com duas fontes vibratórias). No caso do segundo 

grupo, observa-se um maior efeito da mobilização da mucosa e efeito de massagem 

no esqueleto cartilagíneo laríngeo (ANDRADE et al., 2014), relaxando a excessiva 

tensão muscular (RADOLF, LAUKKANEN e HORÁCEK, 2014). Em ambos os grupos 

de ETVSO, há o aumento da impedância do trato vocal, provocando maior efeito da 

reatância inerte (STORY, LAUKKANEN e TITZE, 2000; TITZE, 2001), aumento da 

pressão oral que por consequência gera um aumento da pressão transglótica, capaz 

de melhorar a relação fonte-filtro e movimento ondulatório da mucosa (TITZE, 1988; 

TITZE, 2006; GASKILL e ERICKSON, 2010; SMITH e TITZE, 2017). Quando testado 

em voluntários sem alterações vocais, alguns autores (GASKILL e ERICKSON, 

2010; ENFLO et al., 2013) verificaram a diminuição do coeficiente de contato glótico 

(razão de tempo em que as pregas vocais ficam em contato em um ciclo glótico). 

Observa-se também que diferentes ETVSO podem gerar diferentes valores de 

pressão oral, de acordo com a resistência oferecida e gênero (MAXFIELD et al., 

2013), o que implica em construir um raciocínio clínico para escolher o grau de 

resistência adequado para cada situação de desequilíbrio fonatório. Ademais, 

observa-se melhora significativa no padrão ondulatório da mucosa das pregas 

vocais (DARGIN, DELAUNAY e SEARL, 2016). 

Na presença de alterações funcionais, bem como organofuncionais, os 

resultados positivos não são diferentes, pois cada ETVSO se comporta da mesma 

forma em diferentes condições vocais (GUZMÁN et al., 2016). Observa-se melhora 

no comportamento laríngeo (GUZMÁN et al., 2012; GUZMÁN et al., 2013), melhora 

na relação fonte e filtro (GUZMÁN et al., 2013), aumento do volume do trato vocal e 

melhora no fechamento velofaríngeo (GUZMÁN et al., 2017). Por fim, ainda são 

capazes de melhorar a autoavaliação de indivíduos disfônicos sem lesão laríngea 

(COSTA et al., 2011), bem como a sensação de fadiga vocal (KAPSNER-SMITH et 
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al., 2015). Ainda são escassos os estudos (GUZMÁN et al., 2012; KAPSNER-SMITH 

et al., 2015; GUZMÁN et al., 2017a) que possam comprovar seus efeitos em 

programas terapêuticos. Acredita-se que uma proposta dessa maneira, seja capaz 

de contribuir para a abordagem terapêutica em indivíduos que apresentam sintomas 

de fadiga vocal e disfonia funcional. 

Tendo em vista a necessidade de verificar a eficiência dos Exercícios de 

Trato Vocal Semiocluído (ETVSO) em processo terapêutico de indivíduos disfônicos, 

esse estudo se propõe a verificar o efeito de um protocolo terapêutico com 

Exercícios de Trato Vocal Semiocluído, comparando com os Exercícios de Função 

Vocal (EFV) e com terapia indireta (orientações sobre higiene vocal) em indivíduos 

com disfonia funcional, com queixa de fadiga vocal. 
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7 CONCLUSÕES 

O presente permitiu concluir que em indivíduos com disfonia funcional e 

queixa de fadiga vocal, o protocolo com Exercícios de Trato Vocal Semiocluído são 

tão efetivos em relação à autopercepção de fadiga vocal, economia vocal e 

desvantagem vocal quanto os Exercícios de Função Vocal e Terapia Vocal Indireta. 

Da mesma forma que os Exercícios de Função Vocal e a Terapia Vocal Indireta, o 

protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresentaram nenhuma 

mudança na qualidade vocal na população estudada. 

Dessa forma, o presente estudo aceita a hipótese nula como verdadeira. 
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