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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Realizou-se estudo prospectivo experimental em 30 laringes excisadas 

frescas de cadáveres humanos adultos, obtidas no Serviço de Verificação de 

Óbitos da Capital (SVOC), em São Paulo.  

As laringes foram retiradas de cadáveres sem afecções traumáticas e 

infecciosas que pudessem alterar as qualidades vibratórias das pregas 

vocais. Foram incluídas no estudo somente laringes retiradas até 24 horas 

após o óbito, que apresentavam integridade macroscópica e com simetria 

morfológica entre as pregas vocais. Foram excluídas todas as que 

apresentavam qualquer lesão inflamatória, traumática ou tumoral, ou sinais 

de escarificação, ulceração ou cicatriz em qualquer de suas regiões. 

Também foram excluídas as laringes que não apresentavam vibração 

consistente na condição inicial ou após aproximação cricotireóidea (ACT) à 

estroboscopia. 

A idade média foi de 57,90 anos ±17,54 anos, altura média de 1,74 m ± 

0,07 m e peso médio de 64,53 Kg ± 10,98 Kg. A origem das laringes foi 

predominantemente de indivíduos brancos (72,41%), sendo 24,14% de 

pardos e 3,45% de negros. Das 30 laringes estudadas, 16 eram de 
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cadáveres masculinos (53,33%), com idade média de 59,13 anos, e 14 de 

cadáveres femininos (46,67%), com média de idade de 56,50 anos. Os 

dados relacionados à idade, raça, peso e altura dos quais as laringes foram 

retiradas estão apresentados no ANEXO A. 

 

3.1. PREPARO DA LARINGE E OBTENÇÃO DA VIBRAÇÃO 

 

As laringes foram retiradas dos cadáveres, até 24 horas após o óbito, 

por um técnico do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital e levadas 

para o laboratório de dissecção da Disciplina de Topografia Estrutural 

Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As 

estruturas anexas da laringe, como músculos extrínsecos, mucosa faríngea, 

esôfago e língua, foram removidas, excetuando-se a traquéia que foi 

preservada até o 5o anel traqueal. As estruturas da região supraglótica, 

como pregas vestibulares, epiglote, gordura pré-epiglótica, membrana 

tireohióidea e osso hióideo, também foram retiradas mediante incisão da 

mucosa no limite látero-superior do ventrículo laríngeo, estendendo-se 

superior e posteriormente até a altura das cartilagens aritenóideas, que 

foram preservadas integralmente, bem como as lâminas da cartilagem 

tireóidea, as cartilagens aritenóideas, as estruturas glóticas e infraglóticas e 

a musculatura intrínseca. Dessa maneira, as pregas vocais puderam ser 

visualizadas em toda a sua extensão. 

Para melhor sustentação das peças, foi-lhes introduzido um tubo de 

plástico com o diâmetro compatível com o diâmetro interno da traquéia, até o 
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nível imediatamente abaixo da cartilagem cricóidea. Este tubo, de 

aproximadamente 10 cm de extensão, foi fixado com sutura feita com fio de 

"nylon" 2.0 entre a parte inferior da traquéia e a parte inferior do próprio tubo. 

Com o objetivo de enrijecer mais ainda a estrutura, a fim de facilitar a 

suspensão da laringe por meio de um suporte em forma de garra, a traquéia 

foi envolvida externamente por atadura de gesso ortopédico até o limite 

inferior da cartilagem cricóidea. 

Todas as laringes foram submersas em soro fisiológico a 0,9%, para 

promover a hidratação das pregas vocais e permitir uma melhor vibração, 

segundo descrição de JIANG et al. (1999). Em seguida, foi realizada a 

adução das pregas vocais para obtenção do fechamento da glote posterior 

por intermédio de sutura (com fio de “nylon” 4.0), passando-se pelo processo 

vocal bilateralmente e envolvendo-se posteriormente as aritenóideas 

(TANAKA; TANABE, 1986, TSUJI, 1997). 

A seguir, foi realizada a aproximação cricotireóidea, conforme a técnica 

de ISSHIKI et al. (1974). Foram realizadas quatro suturas com fios de 

"nylon" 3.0 (duas de cada lado), paralelas às fibras da parte reta do músculo 

cricotireóideo, evitando-se a porção mais anterior da cartilagem tireóidea 

(6mm-7 mm). As cartilagens tireóideas que apresentavam resistência à 

agulha, foram perfuradas com broca por meio de um micromotor (FIGURA 

01). A sutura foi realizada com ponto em U. Iniciou-se a introdução da 

agulha na cartilagem tireóidea em direção a cricóidea que também foi 

transfixada pelo ponto. A agulha foi novamente inserida na cartilagem 

cricóidea e tireóidea. Os nós foram amarrados na cartilagem tireóidea sobre 
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reforços de silicone para distribuir a pressão da sutura nas lâminas da 

cartilagem. 

A laringe foi então colocada no suporte, mas os fios de aproximação 

não foram amarrados na primeira fase, para permitir a avaliação na condição 

de repouso e na situação de máxima distensão das pregas vocais pela 

máxima aproximação cricotireóidea. Dessa forma, a laringe foi preparada 

para análise da vibração das pregas vocais em duas situações: pré e pós 

aproximação máxima cricotireóidea. 

A fim de obter a vibração das pregas vocais, introduziu-se no tubo de 

plástico uma cânula de traqueostomia, insuflando-se seu balão para 

vedação completa. Foi conectado um cilindro de ar comprimido a um 

recipiente de vidro contendo água aquecida a 37oC e, então, à cânula de 

traqueostomia. Um fluxo de ar contínuo, controlado por meio de um 

fluxômetro calibrado em 15 l/min, foi então introduzido através da traquéia 

levando à vibração das pregas vocais. Esse modelo experimental é 

semelhante ao utilizado por VAN DEN BERG; TAN (1959), TSUJI (1997) e 

FIGUEIREDO (2001) (FIGURA 02). 
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FIGURA 01 – a - Aproximação cricotireóidea, técnica cirúrgica (adaptado 
ISSHIKI et al., 1999) 

 b - Confecção das suturas para aproximação cricotireóidea 
em laringes humanas excisadas (adaptado ISSHIKI et al., 
1999) 

 b1 - Perfuração da cartilagem tireóidea com broca e 
micromotor 

 b2 - Sutura em U entre as cartilagens tireóidea e cricóidea 
 b3 - Confecção dos nós da sutura na cartilagem tireóidea 

sobre reforços de silicone 
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FIGURA 02 – Modelo experimental (adaptado de TSUJI, 1997 e 
FIGUEIREDO, 2001) 

 a - Representação esquemática da laringe para  demonstrar 
onde foi estabelecida a linha de gravação pelo quimógrafo 
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3.2. ANÁLISE DA DISTENSÃO DAS PREGAS VOCAIS 

 

Imediatamente antes do início da vibração, mediu-se o comprimento da 

porção membranosa das pregas vocais (pré ACT), utilizando-se um 

paquímetro. O comprimento da porção membranosa das pregas vocais foi 

determinado pela medida obtida do processo vocal à comissura anterior, 

conforme preconizado por HIRANO et al., (1988). Foi considerada a medida 

média da porção membranosa entre as duas pregas vocais em adução (uma 

medida para ambas pregas vocais). Após obtenção das imagens da vibração 

pré ACT, foram amarradas as suturas com máxima aproximação 

cricotireóidea. Nessa condição, foi obtida a medida do comprimento das 

pregas vocais em distensão máxima, pelo mesmo método (FIGURA 03). 
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FIGURA 03 – Medida do comprimento da porção membranosa das pregas 
vocais, tomando-se como parâmetro a comissura anterior 
(CA) e o processo vocal (PV) 
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3.3. REGISTRO DA VIBRAÇÃO DAS PREGAS VOCAIS 

 

As imagens da vibração das pregas vocais foram obtidas por telescópio 

de laringe, da marca Machida, modelo LY-CS30 70o, o qual foi mantido 

imóvel sobre a laringe pela fixação a um tripé. Dessa forma, não houve 

alteração do ângulo ou da distância de gravação durante a documentação. 

Utilizou-se fonte de luz estroboscópica da marca Kay, tipo RLS 9100 e 

câmera de quimografia modelo 8900, da marca Kay Elemetrics Corp., 

fabricada pela Lambert Instruments Company, da Holanda. O laringoscópio 

foi ajustado de modo que a linha superior da tela correspondesse ao ponto 

médio da porção membranosa da prega vocal. As imagens foram gravadas 

em fitas VHS em um videocassete Panasonic, modelo NV-HD685, sistema 

NTSC. O microfone da fonte estroboscópica foi fixado na laringe sobre a 

cartilagem tireóidea, para realização da estroboscopia e da captação da 

freqüência de vibração.  

Foram realizadas estroboscopia e quimografia pré e pós ACT em todas 

as laringes. Efetuou-se a estroboscopia previamente à quimografia, para 

selecionar as laringes que apresentaram vibração consistente. Então, o 

modo vídeo normal da câmera foi convertido em videoquimográfico, 

acionando-se a câmera pelo pedal, obtendo-se imagens quimográficas.  

As imagens gravadas foram selecionadas e digitalizadas por um 

processador de captura de vídeo modelo V3800 TNT2 - tecnologia PCI 

Bridge, e armazenadas em programa de álbum Infoway, instalados em 

microcomputador PC Pentium® III, 550 MHz, com memória RAM de 128 MB 
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e disco rígido de 10 GB, modelo Infoway multimídia RTV. Para a realização 

da captura, foram necessários o avanço das imagens quadro a quadro para 

seleção dos melhores registros. Para a análise das imagens quimográficas, 

foi escolhido o momento em que os ciclos vibratórios apresentavam vibração 

regular e consistente, simétricos entre si. A resolução de captura foi 352 por 

240 “pixels”. Estas imagens foram arquivadas em um diretório - álbum 

Infoway, sob a forma de ¨bitmap¨ do Windows descompactado, cor RGB de 

24 “bits”. O arquivo consistiu então em imagens pré e pós ACT de cada 

laringe, identificadas pelo número do prontuário SVOC. As imagens quadro a 

quadro foram exportadas para o programa Corel Photo Paint, versão 9.0, e 

armazenadas no formato “JPEG” (jpg) sem compactação, para manutenção 

da sua qualidade. 

 

3.4. ANÁLISE OBJETIVA DA VIBRAÇÃO DAS PREGAS VOCAIS POR 

VIDEOQUIMOGRAFIA 

 

As imagens obtidas pela videoquimografia foram utilizadas para avaliar 

quantitativamente os movimentos vibratórios das pregas vocais pré e pós 

ACT. 

Em todas as imagens foram identificadas: fases aberta, fechada, de 

abertura e de fechamento, o período total do ciclo vibratório (soma da fase 

aberta e da fechada) e a freqüência fundamental (FIGURA 04). 
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FIGURA 04 – Identificação do ciclo vibratório e suas fases em imagem 

quimográfica 
 CVT – ciclo vibratório total 
 FF – fase fechada 
 FA – fase aberta 
 Fa – fase de abertura 
 Ff – fase de fechamento 
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A duração do ciclo vibratório foi medida pela contagem do número de 

linhas correspondentes ao início da fase fechada até o fim da aberta do 

próximo ciclo, e determinada em milissegundos pela divisão do valor de 

7.812,5 linhas/segundo pelo número total de linhas do ciclo multiplicado por 

1.000. Também foi determinada a duração da fase aberta, a da fechada, a 

de abertura e a de fechamento pelo mesmo método. Foram calculados os 

seguintes quocientes (HIRANO, 1975): 

A) de abertura (OQ): fase aberta/ciclo vibratório total; 

B) de fechamento (CQ): fase fechada/ciclo vibratório total; 

C) de velocidade (SQ): tempo da fase de abertura/tempo da fase de 

fechamento. 

A freqüência fundamental foi obtida pela duração do ciclo por meio da 

fórmula f0 = 1/T, onde f0 é a freqüência fundamental em Hertz (Hz), e T a 

duração do ciclo em segundos. 

Foram medidas também a amplitude de vibração de cada prega vocal e 

a amplitude total (soma da amplitude das duas pregas vocais). A amplitude de 

vibração foi definida como a excursão latero-medial da borda livre (lábio 

superior) de cada prega vocal, desde o ponto de máxima medialização até o 

de máximo afastamento lateral das pregas vocais em cada ciclo vibratório 

(BLESS et al. 1987, HIRANO; BLESS, 1993). Para medir-se a amplitude, foi 

confeccionada uma régua no programa Corel Photo Paint para cada imagem 

analisada. A unidade de medida correspondeu ao espaço entre cada uma das 

linhas da imagem quimográfica. A dimensão da régua era de 40 unidades no 

plano vertical (correspondendo ao comprimento de 40 linhas).  Esta foi 
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copiada e rodada 90o no sentido horário, obtendo-se assim uma régua 

horizontal com a mesma escala da vertical (cada unidade corresponde a uma 

linha). Para a medida da amplitude de cada prega vocal, foram criadas três 

linhas verticais localizadas paralelamente aos bordos das pregas vocais 

(posição em que estas alcançam a linha média e abertura máxima). A régua 

foi girada 90o e posicionada entre as duas linhas verticais, obtendo-se a 

medida da amplitude de vibração das pregas vocais (FIGURAS 5 e 6).  
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FIGURA 05 – Método de medida da amplitude do ciclo vibratório utilizando-

se régua confeccionada sobre as linhas da imagem 
quimográfica, a qual foi girada 90º e posicionada entre as 
linhas que delimitavam os limites de máxima excursão latero-
medial das pregas vocais 
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FIGURA 06 – medida da amplitude de vibração 
 Ad - amplitude de vibração da prega vocal direita 
 Ae - amplitude de vibração da prega vocal esquerda 
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3.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Uma vez obtidos os resultados, estes foram correlacionados entre si, 

comparando-se as variações no sexo masculino e no feminino, pré e pós 

aproximação cricotireóidea (ACT), do seguinte modo: 

A) comprimento da prega vocal; 

B) freqüência fundamental; 

C) amplitude de vibração das pregas vocais; 

D) ciclo vibratório e suas fases: aberta, fechada, de abertura e de 

fechamento, quociente de abertura (OQ), de fechamento (CQ) e de 

velocidade (SQ). 

As variáveis quantitativas foram apresentadas em gráficos e tabelas 

contendo médias, desvios padrão, valores mínimos e máximos. 

As medidas aferidas em mais de uma condição de avaliação foram 

estudadas segundo a técnica multivariada de análise de perfil. Essa técnica 

tem como objetivo analisar simultaneamente as variáveis grupo e condição 

de avaliação, e seus efeitos conjuntos (interação) e isolados. 

As três hipóteses básicas testadas na análise de perfil foram: 

A) H01: Os perfis de médias dos grupos estudados são paralelos 

entre si, ou seja, não existe interação entre o fator grupo e o fator condição 

de avaliação; 

B) H02: Os perfis de médias dos grupos estudados são coincidentes, 

ou seja, não existe efeito do fator grupo; 
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C) H03: Os perfis de médias dos grupos estudados são paralelos ao 

eixo das abscissas, ou seja, não existe efeito do fator condição de avaliação. 

         As variações percentuais foram calculadas pela diferença entre o 

resultado final e o inicial, dividindo-se pelo inicial de cada variável. 

As correlações entre as variações percentuais foram avaliadas com o 

coeficiente linear de Pearson, com a respectiva probabilidade de 

significância. Os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 

 


