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RESUMO 

Buzaneli ECP. Voz e deglutição após laringectomias supracricóidea e 
supratraqueal. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2015. 

 

 

Introdução: A laringectomia subtotal permite a preservação da função 

da laringe com um bom controle  oncológico local da doença, além de 

manter uma comunicação satisfatória, traqueostomia temporária e disfagia 

passível de terapia fonoaudiológica. Objetivos: Descrever resultados da 

avaliação vocal, estruturas remanescentes, comportamento laríngeo em 

tarefas específicas e resultados da avaliação de deglutição; e comparar a 

funcionalidade das estruturas remanescentes com os parâmetros de voz e 

deglutição após laringectomia com cricohioidoepiglotopexia (CHEP) e 

traqueohioidoepiglotopexia (THEP). Método: Estudo transversal 

observacional comparativo em que participaram 15 indivíduos submetidos à 

laringectomia subtotal reconstruídos com CHEP (12) e THEP (3), após 

restabelecimento da alimentação via oral. Foram avaliados por meio da 

captação/registro de amostra de fala para análise perceptivo-auditiva, 

acústica e de agradabilidade da voz; nasofibrolaringoscopia para análise 

estrutural e exames de deglutição. Resultados: Foi observado grau 

acentuado de tensão e de desvio de loudness e as vozes foram 

consideradas desagradáveis. Quanto às estruturas remanescentes, a 

maioria apresentou atividade supraglótica vestibular mediana e 

anteroposterior moderadas durante fonação de vogais.  A penetração 

laríngea silente foi encontrada na maioria dos indivíduos, mas nem sempre 



 
 

seguida de aspiração. Na comparação entre as estruturas remanescentes e 

os resultados funcionais de voz e deglutição, não houve significância 

estatística em nenhum dos parâmetros avaliados. Conclusão: Indivíduos 

submetidos à laringectomia subtotal mantêm disfonia acentuada e 

comumente episódios de penetração silente sem aspiração laringo-traqueal. 

Não houve significância estatística na comparação entre a funcionalidade 

das estruturas remanescentes e os parâmetros vocais e deglutição; o 

número de aritenóides preservado não se mostrou fator prognóstico para 

parâmetros positivos na avaliação vocal e eficiência da deglutição. Os 

diferentes ajustes neolaríngeos inviabilizaram estudo de correlação entre as 

variáveis. 

 

 

Descritores: Deglutição; Voz; Laringectomia, Fonoaudiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Buzaneli ECP. Voice and swallowing after supracricoid and supratracheal 
laryngectomy [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2015. 
 

 

Introduction: Subtotal laryngectomy preserve larynx functions and allows 

adequate local oncological control and also provide an effective 

communication to the individual, temporary tracheostomy and dysphagia 

liable to speech-therapy intervention. Purposes: Describe results of vocal 

assessment, remaining structures, laryngeal behavior in specific tasks and 

the evaluation of swallowing; and also compare the functioning of remaining 

structure to voice and swallowing parameters after laryngectomy with 

cricohyoidoepiglottopexy (CHEP) traqueohyoidoepiglottopexy (THEP). 

Methods: Comparative observational cross-sectional study which counted on 

15 individuals who underwent subtotal laryngectomy reconstructed with 

CHEP (12) and THEP (3), after re-establishment of oral feeding route. All 

individuals were assessed through capture/record of a speech sample for 

both perceptual-acoustic and voice pleasantness analysis, 

nasofibrolaryngoscopy for structural analysis, and swallowing examination. 

Results: We noticed pronounced level of tension and loudness deviation and 

the voices were considered little pleasant or unpleasant. Concerning 

remaining structure, the majority of individuals presented median vestibular 

supraglottic activity and moderated activity anteroposterior during phonation 

of vowels. Silent larynx penetration was found in the most part of individuals, 



 
 

although not commonly related to aspiration. The comparison between 

remaining structures and functioning results of voice and swallowing pointed 

no statistical significance among the assessed parameters. Conclusion: 

Individuals who underwent subtotal laryngectomy maintain pronounced 

dysphonia e often episodes of silent penetration without laryngotracheal 

aspiration. There was found no statistical significance between remaining 

structure functioning and both vocal and swallowing parameters; 

quantitatively, the maximum phonation time of arytenoid cartilage may 

influence on both voice pleasantness and perceptual-acoustic analysis.  

 

 

Descriptors: Deglutition; Voice; Laryngectomy, Speech, Language and 

Hearing Sciences. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 

 O câncer de cabeça e pescoço ocupa a quinta posição na lista das 

neoplasias mais frequentes, com uma incidência mundial estimada de 

780.000 novos casos por ano, sendo aproximadamente 25% na laringe 

(Colombo e Rahal, 2009).  

 O câncer de laringe tem grande associação com o fumo e também se 

observa um importante efeito sinérgico ao consumo de bebidas alcoólicas, 

exposição profissional, agentes químicos e histórico familiar de câncer 

(Kowalski, 2000). 

 Quando a indicação para o tratamento do câncer de laringe é 

cirúrgica, a ressecção da laringe pode ser total, parcial ou subtotal. A 

laringectomia supracricóidea, considerada uma laringectomia subtotal, foi 

descrita na Europa por Majer e Rieder, sendo a primeira realizada na Áustria 

(Majer e Rieder, 1959). 

 O método original da laringectomia supracricóidea incluía a excisão 

das duas cartilagens aritenóides, manutenção da cartilagem cricóidea e osso 

hióide, mas as complicações decorrentes do procedimento, principalmente a 

aspiração frequente de líquidos e alimentos para as vias aéreas, fizeram 

com que a técnica fosse abandonada por alguns anos (Majer e Rieder, 1959; 

Rifai, 2007).  

 Com o aprimoramento da técnica cirúrgica, na indicação da 

laringectomia supracricóidea para tumores transglóticos com acometimento 
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glótico e supraglótico, com mínima extensão à subglote, remove-se quase 

toda a laringe, poupando o osso hióide, a cartilagem cricóidea e, pelo 

menos, uma aritenóide, mantendo assim a possibilidade da reconstrução 

funcional do órgão. As pregas vocais e a cartilagem tireóide são totalmente 

removidas e o espaço pré-epiglótico é quase todo ressecado. A manutenção 

da cartilagem cricóidea permite a retirada da traqueostomia, e a preservação 

de pelo menos uma aritenóide possibilita melhores condições para a 

produção da voz e da função esfincteriana da laringe durante a deglutição 

(Majer e Rieder, 1959).  

 Os cirurgiões continuaram trabalhando para desenvolver as técnicas 

utilizadas na laringectomia supracricóidea e chegaram a um consenso sobre 

os seguintes procedimentos: laringectomia supracrióidea com 

cricohioidoepiglotopexia (CHEP) que consiste na aproximação da cartilagem 

cricóidea ao osso hióide em que é mantida a epiglote e inclui-se seu pecíolo 

na sutura de aproximação da cartilagem cricóidea ao osso hióide, para 

tumores na região glótica (Majer e Rieder, 1959; Rifai, 2007; Labayle e 

Bismuth, 1971; Labayle, 1972; Matos, 2000).  

 Nos casos de invasão subglótica maior que dez milímetros, outro tipo 

de reconstrução da laringe tem sido realizada no Brasil. Laccourreye et al. 

(1994), modificaram a técnica da laringectomia supracricóidea e incluíram a 

subglote anterolateral, em um procedimento denominado 

traqueohioidoepiglotopexia (THEP). 

 A laringectomia subtotal tem papel importante no tratamento do 

câncer da laringe, pois permite a preservação da função da laringe com um 
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bom controle oncológico local da doença. Estudos anteriores demonstraram 

alto percentual de taxa de sobrevivência e baixa porcentagem de recorrência 

local neste tipo de tratamento (Rifai, 2007). 

A laringe é responsável pela comunicação da faringe com a traquéia, 

dessa forma, além da função respiratória, este órgão previne a aspiração de 

saliva, de alimento e possui participação importante na função fonatória por 

meio da vibração das pregas vocais (Dedivitis, 2002). 

Voz e deglutição dependem da integridade neurofisiológica e 

anatômica. A qualidade vocal diz respeito à ação conjunta da laringe e do 

trato vocal supralaríngeo, emergindo da combinação dos ajustes de longo 

termo, que se fazem presentes de modo recorrente na fala do indivíduo 

(Laver, 2000). 

As disfonias são caracterizadas por desvios que comprometem a 

inteligibilidade e a efetividade da comunicação oral, dentre os quais 

podemos incluir alterações na qualidade vocal, frequência e intensidade da 

voz, por desordens no funcionamento laríngeo, respiratório e/ou do trato 

vocal (Melo et al., 2001). 

A deglutição é um dos processos neuromusculares mais 

complexos do corpo humano. Possui um componente voluntário e um 

involuntário, mobiliza mais de uma dezena de músculos e dura apenas 

alguns segundos (Paula et al., 2000; ASHA, 2004). 

 A disfagia, distúrbio da deglutição, pode ser decorrente de cirurgias e 

traumas de cabeça e pescoço, acidente vascular encefálico, doenças 

neuromusculares degenerativas, e de demências e encefalopatias. Tal 
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dificuldade na deglutição pode resultar na entrada de alimento na via aérea, 

provocando tosse, sufocação/asfixia, problemas pulmonares e aspiração 

laringo-traqueal. Também gera déficits nutricionais e desidratação com 

perda de peso, pneumonia e morte (ASHA, 2004; Padovani et al., 2007).  

As alterações funcionais decorrentes das laringectomias subtotais 

impediram durante algumas décadas sua indicação (Majer e Rieder, 1959).  

Atualmente, essas técnicas vêm sendo executadas com mais frequência 

devido à possibilidade de reabilitação fonoaudiológica precoce, 

especificamente em relação à deglutição.  Aspectos vocais têm sido foco de 

estudos entre os especialistas, em função dos limitados resultados 

funcionais descritos (Nemr et al., 2007). 

 Desta forma, na laringectomia subtotal, a investigação das ações das 

estruturas remanescentes e seu impacto na respiração, fonação e 

deglutição, em cada tipo de reconstrução, pode auxiliar na definição da 

conduta e prognóstico terapêutico fonoaudiológico.  
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2 - OBJETIVOS 

 

 

Numa amostra de indivíduos submetidos à laringectomia com 

cricohioidoepiglotopexia (CHEP) e traqueohioidoepiglotopexia (THEP), os 

objetivos do presente estudo foram: 

 

Descrever resultados da avaliação vocal, estruturas remanescentes, 

comportamento laríngeo em tarefas específicas e resultados da avaliação de 

deglutição;  

Comparar a funcionalidade das estruturas remanescentes com os 

parâmetros de voz e deglutição;  
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3 - REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Visando dar subsídios à análise da voz e/ou da deglutição de 

indivíduos submetidos à laringectomia subtotal com reconstrução de 

cricohioidoepiglotopexia (CHEP), cricohioidopexia (CHP), 

traqueohioidoepiglotopexia (THEP), traqueohioidopexia (THP), foi realizada 

revisão da literatura sobre o tema abordado utilizando os textos publicados 

sobre o assunto no intervalo de 2004 a 2014. Os artigos foram selecionados 

por meio do banco de dados PubMed utilizando os descritores pareados 

laryngectomy supracricoid and voice; laryngectomy supracricoid and 

deglutition; laryngectomy supratracheal.  

Foram incluídos artigos originais com pesquisa de campo, 

retrospectivos ou prospectivos, com seres humanos acima de dezoito anos. 

Foram excluídos relatos de caso; revisões de literatura; cartas ao 

editor; e textos que não se relacionavam diretamente ao tema.  

Os artigos estão apresentados em ordem cronológica crescente. 

Yücetürk et al. (2005), em um estudo transversal, avaliaram a função 

da deglutição em indivíduos com laringectomia supracricóidea, com o 

objetivo de comparar com indivíduos normais e pesquisar os fatores que 

afetam a aspiração no pós-operatório de CHP. Foram avaliados dez 

indivíduos submetidos à CHP e o grupo controle foi composto por 13 

homens adultos com deglutição normal. Por meio do videodeglutograma os 

movimentos da laringe foram medidos em relação ao osso hióide, à 
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mandíbula e à coluna vertebral. Apenas dois indivíduos submetidos à CHP 

apresentaram aspiração discreta; os demais, deglutição semelhante aos 

indivíduos normais, principalmente com relação aos movimentos do osso 

hióide. A radioterapia no pós-operatório é considerada um fator de risco para 

aspiração. Os autores propõem que, para a prevenção da aspiração, é 

necessária a manutenção dos nervos laríngeos superiores e a sutura com 

posicionamento anterossuperior do cricoaritenóideo no procedimento 

cirúrgico. Durante a avaliação do videodeglutograma, os autores sugerem a 

análise do contato da base da língua com a aritenóide, da função da 

estrutura remanescente da epiglote, da abertura do esfíncter esofágico 

superior e do movimento do osso hióide.  

Makeieff et al. (2005), correlacionaram os graus da avaliação 

perceptivo-auditiva com parâmetros acústicos obtidos para jitter, shimmer, 

relação sinal ruído e valores de pressão subglótica. Tais correlações foram 

realizadas a partir do estudo de falas contínuas de 61 indivíduos após 

laringectomia supracricóidea. Cerca de 40% dos indivíduos apresentaram 

fechamento laríngeo incompleto durante fonação. Foram obtidas correlações 

entre a avaliação perceptivo-auditiva e parâmetros acústicos, como jitter e 

shimmer com concordância de 92,6%; além disso, também há correlação 

entre o fechamento glótico com o grau de disfonia. 

Rizzotto et al. (2006), em um estudo longitudinal (avaliação pré-

operatória e seguimento até seis meses de pós-operatório), avaliaram um 

total de 30 operações, sendo 22 THEP e oito THP. Um mês após o 

procedimento, todos os indivíduos já recebiam oferta de alimento por via oral 
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e a traqueostomia foi retirada em 43 dias de pós-operatório, porém em 

apenas 26 casos. Destes 30 casos, um foi submetido à laringectomia total 

devido à fístula e cinco apresentaram estenose laríngea.  Segundo os 

autores, os resultados da qualidade vocal são semelhantes aos resultados 

com as demais laringectomias supracricóideas e não há conclusões 

oncológicas definitivas devido ao curto período de tempo de avaliação pós-

operatória.  

Schindler et al. (2006), realizaram um estudo retrospectivo transversal 

com vinte indivíduos do sexo masculino que foram submetidos à 

laringectomia supracricóidea, sendo a idade média de 71 anos. Foram 

medidos tempo máximo de fonação e diadococinesia, e as vozes foram 

submetidas à análise perceptivo-auditiva. Os pesquisadores observaram 

alteração grave no padrão vibratório das estruturas remanescentes; o tempo 

máximo de fonatório foi de 7,5 segundos e a média da diadococinesia 

apareceu como 3,3 sílabas por segundo.  

Makeieff et al. (2007), por meio de um estudo transversal, avaliaram a 

função laríngea após laringectomia supracricóidea e correlacionaram os 

achados anatômicos com medidas perceptivas e instrumentais da avaliação 

vocal. Foram incluídos 25 indivíduos, todos após CHEP devido a tumores 

glóticos. Os indivíduos foram submetidos à videoestroboscopia, à gravação 

da amostra de voz e à análise instrumental. Foram avaliados o comprimento 

da epiglote, movimentação das aritenóides e a área vibratória. Vozes  com 

maior rugosidade foram correlacionadas à presença de uma zona vibratória 
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claramente identificável. O tempo de duração do fechamento glótico é 

considerado importante para a qualidade de voz.  

Nemr et al. (2007) realizaram um estudo transversal com 22 

indivíduos submetidos à laringectomia supracricóidea (15 CHEP e sete CHP) 

após fonoterapia. Foi observado que 91% dos indivíduos evoluíram com 

melhora satisfatória da disfagia e mantiveram o mesmo grau de disfonia. A 

evolução tanto da disfagia quanto da disfonia foi mais satisfatória quando o 

sítio primário foi na região glótica e a reconstrução com CHEP. 

Paradowska-Opalka et al. (2007), em um estudo transversal, 

examinaram 58 indivíduos (49 homens e nove mulheres), sendo que destes, 

32 foram submetidos à CHP e 26 CHEP com reconstrução da cartilagem 

aritenóide em 19 casos (oito após CHP e 11 após a CHEP). Foi encontrado 

discurso socialmente eficiente em 74% dos indivíduos, com resultados 

melhores após CHEP. A estrutura fonética e acústica da voz e a ressonância 

vocal foram consideravelmente diferentes da estrutura da voz e da fala em 

condições fisiológicas normais. 

  Pellini et al. (2008), em um estudo retrospectivo transversal, 

examinaram 78 indivíduos (62 CHEP e 16 CHP) com recidiva de doença 

após radioterapia. Os autores concluíram que há recuperação funcional 

satisfatória com taxa de decanulação e deglutição funcional em 97,4% dos 

casos, sendo a média de 11,4 dias para decanulação e de 16,7 dias para 

retirada da via alternativa de alimentação. 

Lewin et al. (2008),  analisaram 27 prontuários de indivíduos 

submetidos à laringectomia subtotal de 1997 a 2005, em um estudo 
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retrospectivo transversal. Os indivíduos foram divididos em dois grupos, com 

e sem radioterapia. A disfagia é grave no pós-operatório das laringectomias 

supracricóideas, e as taxas de aspiração laringo-traqueal não se alteram ao 

longo do tempo, mesmo assim, a grande maioria dos indivíduos retorna à 

alimentação por via oral exclusiva após 9,4 semanas.  

Saito et al. (2009), avaliaram prontuários de 23 indivíduos submetidos 

à CHEP e um submetido a reconstrução com CHP, em um estudo 

retrospectivo transversal. Os pesquisadores analisaram exames 

estroboscópicos, parâmetros acústicos para avaliar a função vocal, e 

questionários para avaliar a qualidade de vida no pós-operatório. Foram 

observadas várias combinações diferentes de regiões vibratórias durante a 

fonação e, apesar de a voz ser ainda considerada áspera e incoordenada, a 

comunicação pela voz laríngea era possível.  

Schindler et al. (2009), em estudo transversal,  compararam voz e 

deglutição de indivíduos idosos e jovens submetidos ao mesmo 

procedimento com o objetivo de analisar a influência da idade nos resultados 

funcionais a longo prazo após laringectomias subtotais. Na avaliação 

perceptivo-auditiva, os dois grupos apresentaram voz áspera e não houve 

diferença entre os grupos na avaliação da deglutição. A idade não 

influenciou no resultado funcional a longo prazo após procedimento cirúrgico 

de laringectomia subtotal. 

Molteni et al. (2009), avaliaram voz e deglutição através de um estudo 

transversal com 11 indivíduos (quatro CHEP, três CHP e quatro 

supraglótica) e  tratamento com injeção endoscópica após seis meses do 
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procedimento cirúrgico. Após injeção houve melhora significativa da 

deglutição, evoluindo para deglutição funcional e consequente melhora na 

qualidade de vida dos indivíduos analisados. 

Yüce et al. (2009), em um estudo transversal, avaliaram indivíduos 

submetidos à laringectomia supracricóidea com manutenção de uma ou 

duas aritenóides. A média para decanulação foi de 18,4 dias e a retirada da 

sonda nasoenteral de 40,2 dias em indivíduos com uma aritenóide, ao passo 

que a média foi de oito e 20,8 dias, respectivamente, em indivíduos com as 

duas aritenóides. As diferenças foram estatisticamente significativas. A 

ressecção da aritenóide pode afetar a função da deglutição no período pós-

operatório imediato, mas, para funções de voz e deglutição no pós-

operatório tardio, não há diferença entre CHP com uma ou duas aritenóides.  

Schindler et al. (2010), através de um estudo transversal, 

descreveram a relação entre o reflexo de fechamento glótico com teste 

sensorial e videoendoscopia da deglutição em indivíduos submetidos à 

laringectomia supracricóidea. Foram avaliados dez indivíduos, sendo seis 

submetidos à radioterapia e oito com esvaziamento cervical. Nos dois 

indivíduos que não realizaram esvaziamento cervical e radioterapia, o reflexo 

de fechamento glótico foi preservado. Naqueles submetidos à radioterapia e 

esvaziamento cervical, o reflexo foi ausente, ou com maior tempo de 

latência. Nos indivíduos que somente realizaram esvaziamento cervical, o 

reflexo estava presente. Os indivíduos com reflexo ausente apresentaram 

aspiração grave, enquanto que, naqueles com reflexo presente, não houve 

sinais de penetração laríngea.  
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Simonelli et al. (2010), avaliaram a deglutição de 116 indivíduos 

submetidos à laringectomia supracricóidea por meio de avaliação clínica, 

videoendoscopia da deglutição e videofluoroscopia, em um estudo de coorte. 

Na presença de aspiração no videodeglutograma, foi realizada tomografia 

computadorizada de tórax, a fim de avaliar as manifestações radiológicas da 

aspiração. Para controle, foram avaliados 45 indivíduos com doença 

pulmonar obstrutiva crônica e deglutição normal. Setenta e nove indivíduos, 

do total de 116, apresentaram sinais sugestivos de aspiração na 

videoendoscopia da deglutição, sendo apenas 45 confirmadas pelo 

videodeglutograma. Não houve diferenças significativas nos achados 

radiológicos entre os indivíduos com aspiração crônica no pós-operatório em 

comparação com o grupo controle. Indivíduos com deglutição funcional após 

laringectomia subtotal supracricóidea mostram um grau leve de aspiração 

crônica e não necessitam de modificação da dieta por via oral.  

Mostafa et al. (2010), em um estudo retrospectivo transversal com 

216 indivíduos (135 realizaram laringectomia parcial vertical; 76, 

hemilaringectomia supraglótica; e cinco laringectomia supracricóidea) 

avaliados de dois anos a 16 anos após procedimento cirúrgico, concluíram 

que 18,9% dos indivíduos apresentam aspiração de alimentos para via 

aérea, sendo esta a complicação mais comum no pós-operatório. A taxa de 

aspiração foi de 12,5%, 28% e 40% para laringectomia vertical, supraglótica 

e supracricóidea respectivamente. 

Webster et al. (2010), em um estudo longitudinal com avaliação antes 

e após procedimento cirúrgico (duas semanas, três semanas anteriores ao 
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procedimento e seis meses e um ano após) descreveram as características 

da deglutição e da qualidade vocal em indivíduos submetidos à 

laringectomia supracricóidea até o primeiro ano de pós-operatório. Foram 

realizados exames clínicos e videodeglutograma para avaliação da 

deglutição e videoestroboscopia, análise perceptivo-auditiva e acústica para 

avaliação vocal. Todos os indivíduos inicialmente utilizaram manobras para 

deglutição e apenas um necessitou de manutenção da manobra após um 

ano de pós-operatório. A qualidade vocal manteve-se tensa e áspera, com 

incoordenação pneumofonoarticulatória e, mesmo com dietas por via oral 

sem restrições de consistência ou volume, os indivíduos ainda apresentaram 

aspiração silenciosa.  

Alicandri-Ciufelli et al. (2011), avaliaram as neoglotes atípicas do 

ponto de vista funcional e anatômico em 106 indivíduos submetidos à CHEP, 

CHP, THEP e THP, em um estudo retrospectivo transversal. As neoglotes 

atípicas são comuns em indivíduos submetidos principalmente à CHEP, 

sendo o posicionamento da epiglote e o comprometimento da parede lateral 

da faringe na função esfincteriana e vibratória das estruturas remanescentes 

as configurações atípicas mais encontradas. Tais alterações, devido à 

constrição das estruturas remanescentes, são reponsáveis por promover 

melhores condições para produção vocal e deglutição.  

Rifai et al. (2011), realizaram um estudo retrospectivo transversal 

envolvendo 333 indivíduos que foram submetidos a quatro tipos de 

laringectomia subtotais e parciais em um período de 23 anos. A taxa de 

sobrevida global em cinco anos foi de 74%. Foram decanulados, 309 
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indivíduos (92,8%); oito evoluíram com estenose permanente; seis foram 

submetidos à laringectomia total, e dez morreram. Apenas sete indivíduos 

(2,1%) apresentaram aspiração persistente, seis destes foram submetidos à 

laringectomia total, e um foi a óbito por pneumonia. A pontuação para 

inteligibilidade de fala variou de 70% a 100%, com uma pontuação média de 

89%, sendo maior quando as duas aritenóides foram preservadas (média de 

95%).  

Park et al. (2011), em estudo retrospectivo transversal, concluíram 

que a ressecção de uma aritenóide na laringectomia supracricóidea pode 

causar disfagia orofaríngea grave no pós-operatório imediato com 

consequente atraso na retirada da cânula de traqueostomia, comparada com 

indivíduos que não realizaram ressecção unilateral da cartilagem 

mencionada.  

Lin et al. (2011), em estudo retrospectivo transversal, avaliaram a 

disfagia em indivíduos submetidos à CHEP e à CHP. A taxa de incidência de 

distúrbio de deglutição foi 1/37 no grupo submetido à CHEP e de 7/30 no 

grupo CHP com oito semanas de pós-operatório. O tipo de procedimento é 

um fator importante e que afeta a ocorrência de disfagia pós-operatória nos 

indivíduos após laringectomia supracricóidea, sendo mais grave no grupo 

CHP.  

Topaloglu et al. (2012), por meio de um estudo retrospectivo 

transversal, avaliaram os efeitos da ressecção da cartilagem aritenóide e da 

radioterapia na função da deglutição em 30 indivíduos após um ano da 

laringectomia supracricóidea com CHEP. Indivíduos com ressecção total de 
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uma aritenóide apresentaram mais estase do que os pacientes com as duas 

aritenóides preservadas. Os indivíduos que  realizaram tratamento 

radioterápico apresentaram maior número de estase e aspirações quando 

comparado com aqueles que não realizaram radioterapia.  

A partir da análise de prontuários de 43 indivíduos submetidos à CHP 

e de 13 indivíduos submetidos à CHEP, Pinar et al. (2012)  compararam os 

resultados funcionais nos dois procedimentos cirúrgicos. O tempo para 

retirada da sonda nasoenteral e decanulação foi de 11,42 e 16,79 dias 

respectivamente, sendo que o tempo médio para decanulação e 

reintrodução da dieta via oral exclusiva foi significativamente maior em 

indivíduos submetidos à CHP quando comparados com aqueles submetidos 

à CHEP.  

Castro et al. (2012) realizaram uma análise retrospectiva transversal 

de prontuários de indivíduos submetidos à laringectomia supracricóidea. Foi 

possível observar que 97% dos indivíduos foram decanulados e que todos 

evoluíram para dieta via oral, mesmo mista (via alternativa e via oral). Os 

indivíduos apresentaram tempo máximo fonatório de 12 segundos em 

média, sendo a média da intensidade máxima de 99 dB.  

Topaloglu et.al. (2012), em um estudo transversal, analisaram 28 

indivíduos do sexo masculino, submetidos à laringectomia supracricóidea. 

Em sete indivíduos, apenas uma cartilagem aritenóide havia sido totalmente 

ressecada; em 11, mantiveram as duas cartilagens; e em dez, uma 

cartilagem foi parcialmente ressecada. As vozes foram avaliadas a partir de 

avaliação perceptivo-auditiva, parâmetros acústicos, aplicação de uma 
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escala de qualidade de vida. Todos os indivíduos apresentaram disfonia 

acentuada na avaliação perceptivo-auditiva, porém a avaliação da qualidade 

de vida revelou que os indivíduos estavam relativamente satisfeitos com a 

qualidade vocal. O nível de ressecção da cartilagem aritenóide não interferiu 

significativamente nos parâmetros de avaliação objetiva nem na qualidade 

de vida.  

Allegra et al. (2012), analisaram retrospectivamente e 

transversalmente prontuários de 21 indivíduos submetidos à laringectomia 

supracricóidea. Os pesquisadores dividiram o grupo de estudo de acordo 

com idade, sendo então criados três grupos, um com menos de 65 anos de 

idade, o segundo com 65 anos de idade e o terceiro com mais de 65 anos. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos para 

qualidade vocal, porém houve diferença para fluência e inteligibilidade de 

fala, sendo pior para o grupo mais velho. A laringectomia supracricóidea 

apresenta bons resultados funcionais para idosos, com reabilitação possível 

e recuperação relativamente rápida.  

Alicandri-Ciufelli et al. (2013), realizaram uma revisão de 32 

prontuários de indivíduos submetidos à laringectomia parcial horizontal em 

um período de sete anos. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre qualidade vocal e ressecção das cartilagens aritenóides, porém a 

radioterapia influenciou de maneira significativa a frequência fundamental 

média da voz e a deglutição. Os pacientes submetidos à radioterapia 

apresentaram escores maiores para penetração e aspiração.  
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Rizzoto et al. (2012), através de um estudo retrospectivo transversal, 

analisaram voz e deglutição em 399 indivíduos submetidos a laringectomias 

subtotais com reconstrução supracricóidea e 70 supratraqueais. Um mês 

após procedimento, todos os indivíduos já recebiam alimentação via oral. A 

decanulação ocorreu em 43 dias de pós-operatório e a qualidade vocal é 

semelhante à da laringectomia supracricóidea. 

Alicandri-Ciufelli et al.43, 2013 em estudo retrospectivo transversal 

avaliaram 32 prontuários de indivíduos submetidos à laringectomia horizontal 

em um período de sete anos. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre qualidade vocal e ressecção das cartilagens aritenóides, 

porém a radioterapia influenciou de maneira significativa a frequência 

fundamental média da voz e a deglutição, sendo que os pacientes 

submetidos à radioterapia apresentaram escores maiores para penetração e 

aspiração.  

Schindler et al. (2013), avaliaram a confiabilidade da escala inFVo e 

sua relação com medidas da avaliação vocal em estudo transversal. 

Participaram do estudo 40 indivíduos de língua italiana, todos após 

ressecções cirúrgicas da laringe. O tempo máximo de fonação, 

diadococinesia, a leitura de uma passagem e um único teste de repetição de 

uma palavra foram registrados. As vozes foram classificadas por três 

fonoaudiólogos que utilizaram a escala inFVo perceptivo-auditiva. Foram 

encontradas correlações moderadas entre os escores da escala inFVo que 

foi considerada uma ferramenta confiável sendo recomendada para a 

avaliação perceptivo-auditiva em vozes após laringectomia.  
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Clayburg et al. (2013), em estudo retrospectivo transversal, 

analisaram prontuários de 18 indivíduos, sendo 13 submetidos à CHEP e 

cinco, à CHP. Os autores puderam observar que o tempo médio de 

acompanhamento foi de 737 dias. A retirada da cânula de traqueostomia 

ocorreu em 27,4 dias e a alimentação por via oral exclusiva em 87,9 dias de 

pós-operatório. No pós-operatório tardio, 67% dos indivíduos alimentavam-

se por dieta via oral sem restrição por consistência ou volume. Os autores 

concluíram que os indivíduos submetidos a múltiplas intervenções e 

procedimentos cirúrgicos mais extensos tendem a apresentar resultados 

funcionais mais pobres.  

Damiani et al. (2014), em estudo retrospectivo longitudinal com seis 

indivíduos submetidos à THEP (acompanhamento realizado a cada três 

meses nos primeiros dois anos de pós-operatório), concluíram que a 

decanulação e dieta por via oral exclusiva aconteceram em 100% dos 

indivíduos. Não há descrição dos parâmetros de qualidade vocal. 
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4 – MÉTODOS 

 

 

Trata-se de um estudo transversal observacional comparativo. 

Todos os indivíduos foram orientados previamente quanto aos 

procedimentos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO A). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq nº 335.472 – ANEXO B).  

 

 

4.1 Casuística e caracterização da amostra 

 

 

Como critérios de inclusão, foram selecionados indivíduos após 

restabelecimento da alimentação por via oral exclusiva, que não 

apresentavam fístulas ou deiscência de sutura, com ou sem presença de 

traqueostomia e independente do tempo de pós-operatório, atendidos pelo 

Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP e 

avaliados pela equipe de Fonoaudiologia no período pós-operatório.  

 Os indivíduos não foram incluídos na vigência de radioterapia e 

quimioterapia, mas foram selecionados para participar da pesquisa após o 

término deste tratamento.  



 
 

36

Foram excluídos indivíduos com comprometimento neurológico 

diagnosticado e descrito em prontuário médico com impacto em aspecto 

cognitivo ou motor limitante para execução de ordens simples ou estratégias 

de voz e deglutição e com distúrbios psiquiátricos. 

A terapia fonoaudiológica foi realizada pela equipe de Fonoaudiologia 

da Disciplina de Cabeça e Pescoço do HCFMUSP, inicialmente com objetivo 

de desmame do cuff de traqueostomia e reintrodução de dieta por via oral 

exclusiva e na sequência terapia para disfonia. O tempo médio para retirada 

da via alternativa de alimentação foi de 26 dias (mínimo de 12 dias e máximo 

39 dias) e para decanulação foi de 18 dias (mínimo dez e máximo 22) após 

procedimento cirúrgico. Os indivíduos realizaram em média 14,7 sessões 

semanais de terapia fonoaudiológica (mínimo de quatro sessões e máximo 

de 25). A decanulação ocorreu antes da reintrodução da dieta via oral 

exclusiva e consequente retirada da via alternativa de alimentação. 

No período de coleta, de julho de 2011 até julho de 2013, não 

participaram do estudo seis indivíduos: um indivíduo que foi a óbito, um por 

apresentar deiscência de sutura após CHEP, um indivíduo que evoluiu com 

disfagia grave e necessidade de via alternativa de alimentação e três por 

não aderirem ao processo de reabilitação.  

A amostra foi constituída por 15 indivíduos de ambos os gêneros, com 

queixa pré-operatória de rouquidão por mais de um ano. Até o final da coleta 

todos estavam vivos, e apenas um indivíduo submetido à reconstrução com 

CHEP apresentou recidiva de doença.  
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Dos 15 indivíduos incluídos na amostra final, 12 foram submetidos à 

CHEP e três submetidos à THEP. Não houve nesse grupo, indivíduos com 

laringectomia subtotal e reconstrução com CHP e THP. A idade média foi de 

67 anos (59 a 80 anos) com desvio padrão de 6,11. A caracterização da 

amostra está apresentada nas Tabelas 1 e 2. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição numérica e percentual da amostra quanto ao             
            tipo de reconstrução cirúrgica, gênero, idade e tratamento                     
            adjuvante 
 

 

Grupos Variável/categoria 

THEP N(%) CHEP N(%) 

Gênero    

 Masculino 2(66,6) 12(100) 

 Feminino 1(33,3) 0(0) 

Idade   

 20 a 59 1(33,3) 0(0) 

 60 a 80 2(66,6) 12(100) 

Tratamento 

adjuvante 

 

 

Radioterapia 

 

3(100) 

 

4(33,3) 

 Quimioterapia 0(0) 1(8,3) 

 Total  3(100) 12(100) 

Legenda: CHEP: cricohioidoepiglotopexia; THEP: traqueohioidoepiglotopexia 
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Tabela 2 - Distribuição numérica e percentual da amostra quanto ao 
número de complicações pós-operatórias, estadio do 
tumor e recidiva de doença 

 

 

Grupos Variável/categoria 

  THEP 

N(%) 

CHEP 

N(%) 

Complicações no pós-operatório   

 Estenose laríngea 1(33,3)          6(50) 

 

 

 

 

Fístula salivar 

Flap de mucosa laríngea 

Odinofagia 

 

1(33,3) 

0(0) 

1(33.3) 

2(16,6) 

1(8,3) 

2(16,6) 

 

Estadio   

 T1 0(0) 3(25) 

 T2 

T3 

T4 

1(33,3) 

1(33,3) 

1(33,3) 

4(33,3) 

5(41,6) 

0(0) 

Recidiva doença   

 Sim 

Não 

0(0) 

3(100) 

1(8,3) 

11(91,7) 

 Total  3(100) 12(100) 

Legenda: CHEP: cricohioidoepiglotopexia; THEP: traqueohioidoepiglotopexia 
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4.2 Procedimentos 

 

 

Os indivíduos foram submetidos à captação e ao registro de amostras 

de fala para avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica, e aplicação da 

escala analógica visual, nasofibrolaringoscopia para análise estrutural e 

foram avaliados por meio de exames de deglutição (videodeglutograma, 

videoendoscopia da deglutição), de acordo com o fluxograma abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção da amostra 

Nasofibrolaringoscopi

Análise estrutural Avaliação da deglutição

Videoendoscopia 

da deglutição Videodeglutograma

Captação e registro das 

amostras de fala 

Análise acústica 

Avaliação 

perceptivo-auditiva

Aplicação da escala 

de agradabilidade
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4.2.1 Avaliação da voz 

 

4.2.1.1 Captação e registro da amostra de fala 

 

 

A captação da amostra de fala foi realizada no Laboratório de Voz do 

Curso de Fonoaudiologia no Hospital das Clínicas da FMUSP por aluna de 

especialização sob a supervisão da docente responsável. Nas provas 

gravadas foram utilizados um computador de mesa, programa Audacity 

(para captação das amostras de fala), interface Edirol UA-101 e microfone 

headset, unidirecional e condensado da marca AKG - 520. O microfone foi 

posicionado a uma distância de três a cinco centímetros da boca do 

indivíduo e um eixo de 45° a 90º. Durante as tarefas vocais, o indivíduo 

deveria estar sentado confortavelmente com a coluna ereta e o avaliador 

atento a qualquer indicação de tensão em relação ao exame. 

Todos os participantes realizaram as tarefas vocais pré-determinadas 

Behlau (2003), de acordo com o protocolo CAPE-V (ANEXO C). 

1. Emissão de vogal “a” e “é” sustentadas (3 a 5 segundos) 

2. Produção das sentenças  

a. Érica tomou suco de pera e amora 

b. Sônia sabe sambar sozinha 

c. Olha lá o avião azul 

d. Agora é hora de acabar 

e. Minha mãe namorou um anjo 
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f. Papai trouxe pipoca quente 

3. Fala espontânea: “Diga-me como está sua voz”. 

 

 

4.2.1.2 Análise perceptivo-auditiva 

 

 

Dois juízes fonoaudiólogos, especialistas em voz e com experiência 

em vozes com disfonia acentuada, fizeram a análise perceptivo-auditiva, no 

mesmo momento sem que conversassem entre si. As vozes gravadas foram 

editadas, identificadas por números e organizadas em ordem aleatória para 

garantia de um estudo cego e foram apresentadas por meio de caixas 

acústicas conectadas diretamente ao computador. As avaliações foram 

realizadas por meio do protocolo CAPE-V, sendo que foram inseridas quatro 

vozes sem alterações para análise de confiabilidade intra-juiz.   

 

 

4.2.1.3 Análise acústica 

 

 

A análise acústica foi realizada pela pesquisadora executante com o 

programa Praat. Foi avaliado o espectro acústico da vogal sustentada /a/ 

gravada no protocolo descrito anteriormente. Para análise foram utilizadas 

amostras de pelo menos três segundos de emissão vocal. 
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Foram analisados na banda larga os formantes F3 e F4, relacionados 

ao grau de obstrução formado entre a língua e faringe e à posição vertical da 

laringe, tendo como referência de medida dos dois formantes os valores de 

2.500 Hz e 3.500 Hz para F3 e F4 respectivamente (Pontes et al., 2002). Na 

banda estreita, foi analisado o espectro acústico relacionado à definição de 

harmônicos e à proporção harmônico-ruído.  

A medida do tempo máximo fonatório foi captada com uso de 

cronômetro, em milissegundos.  

 

 

4.2.1.4 Escala visual analógica 

 

 

A análise da agradabilidade da voz foi realizada por alunos de 

Graduação do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, que 

haviam cursado a Disciplina de Fundamentos de Prática em Fonoaudiologia 

Hospitalar com prática de observação no Serviço de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do HCFMUSP no primeiro ano. No momento da avaliação, os 

alunos ainda não haviam cursado as disciplinas teóricas de Fonação e 

Distúrbios da Fonação, ministradas no segundo ano da graduação.  

As vozes foram armazenadas em sequência aleatória sendo 

acrescentadas quatro vozes de indivíduos sem queixas e sem alteração 

vocal. A amostra foi apresentada de acordo com as tarefas vocais pré-

determinadas do protocolo CAPE-V e exposta aos alunos pela pesquisadora 
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executante, em sala silenciosa, por meio de caixas acústicas conectadas ao 

computador. Os avaliadores não puderam conversar entre si, e as vozes 

foram identificadas apenas por números.  

A análise foi realizada de forma quantitativa com a classificação 

baseada na escala visual analógica composta por uma régua de 100 

milímetros, na qual o extremo à esquerda representava ausência de 

alteração vocal, que foi considerada como voz agradável, e o extremo à 

direita representava grau máximo de alteração, considerada como voz 

extremamente desagradável. Após a avaliação dos alunos, foi realizada pela 

pesquisadora executante a tabulação numérica e qualitativa, para cada uma 

das faixas de distribuição, considerando de zero a 35,5 milímetros (mm) voz 

agradável, de 35,6mm a 50,5mm voz pouco agradável, de 50,6mm a 

90,5mm voz desagradável, e de 90,6mm a 100mm voz extremamente 

desagradável, de acordo com o ANEXO D (Guimarães, 1998; Yamasaki et 

al., 2008). 

 

 

4.2.2 Avaliação da deglutição  

 

 

 Neste estudo, considerou-se penetração do bolo a entrada do material 

alimentar na laringe sem que ele ultrapassasse o nível da neoglote e 

atingisse a traquéia; e a aspiração, a penetração de alimento na laringe, 

abaixo da neoglote (Carrara et al., 1997)  
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4.2.2.1  Registro da imagem laríngea e videoendoscopia da 

deglutição       (VED) 

 

 

Para avaliação de imagem funcional, os indivíduos foram avaliados 

pela equipe do setor de laringoscopia do Serviço de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço, por meio de exames laringoscópicos. 

Para realização do exame foram utilizados os equipamentos abaixo 

relacionados: 

- nasofibrolaringoscópio  Karl Storz® de 70o; 

- microcâmera Toshiba CCD IK-M41A; 

- gravador de mídia DVD Sony SLV-60HFBR VHS; 

- monitor de vídeo Sony KV-1311 CR; 

- microfone Leson ML-8. 

Os indivíduos permaneceram sentados em uma cadeira apropriada 

para exame otorrinolaringológico, com região cervical em posição de leve 

ventro-flexão, simulando sua posição durante uma refeição normal. O 

aparelho de nasofibrolaringoscopia foi introduzido pela fossa nasal mais 

ampla do indivíduo, sem a utilização de anestesia tópica, para não interferir 

na sensibilidade faríngea e laríngea. 

A imagem foi centrada para ficar no campo de visão e toda a 

extensão glótica ser visualizada. O registro da imagem laríngea e 

videoendoscopia da deglutição foram realizados pelo mesmo profissional, 
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médico do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço com larga experiência 

no exame. 

O exame consistiu em duas etapas: 

 

 

4.2.2.1.1 Registro e análise da imagem laríngea durante fonação e 

respiração 

 

 

Inicialmente foi realizada descrição das estruturas laríngeas 

remanescentes considerando sua anatomia e funcionalidade. Para tanto, o 

paciente foi orientado a realizar inspiração normal, inspiração forçada, vogal 

/é/ sustentada e fala encadeada, conforme guia de registro anexo (ANEXO 

E). O modelo foi preenchido pela pesquisadora executante e pesquisador 

colaborador, fonoaudióloga doutora com larga experiência em fononcologia, 

por consenso, no momento da execução do exame e revisto posteriormente, 

logo após o término do exame, em imagem digital. 

 

 

4.2.2.1.2  Videoendoscopia da deglutição (VED) 

 

 

A avaliação foi composta pela oferta de três consistências, sendo 

elas: líquido, líquido-pastoso, pastoso. Para padronização do teste, devido 
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ao alto número de indivíduos edêntulos, não foi ofertado alimento na 

consistência sólida.  

Os alimentos oferecidos foram corados e ofertados em consistências 

e quantidades progressivas. Para líquido, foram ofertados cinco mililitros de 

água filtrada no copo de café (50ml), à temperatura ambiente. Em seguida, 

foram ofertados cinco mililitros de líquido-pastoso (suco de uva espessado) 

em colher de chá; e, por último, foram ofertados cinco mililitros de suco de 

uva espessado em colher de chá na consistência pastosa, solicitando-se a 

deglutição (Santoro, 2003).  

Os alimentos foram corados com anilina azul da marca mix Coralin e 

preparados com quatro e meio gramas de espessante da marca 

Thick&Easy® com 100ml de água para líquido-pastoso; nove gramas de 

espessante em 100ml de água para pastoso (Santoro, 2003). 

Os itens avaliados no protocolo de deglutição foram: perda prematura 

de alimento, penetração, aspiração, presença de resíduos em base de 

língua, valécula, parede posterior de faringe e seio piriforme. 

Para cada oferta, a análise da deglutição foi realizada após a única 

deglutição ou, no máximo, após a segunda deglutição espontânea, sem 

utilização de manobras (ANEXO F). 

A avaliação da deglutição e a análise das estruturas laríngeas 

remanescentes foram realizadas até uma semana após a liberação 

fonoaudiológica para alimentação por via oral exclusiva e retirada da via 

alternativa de alimentação. 
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4.2.2.2  Videodeglutograma (VDF) 

 

 

O videodeglutograma foi realizado por um médico radiologista, que 

avaliou as estruturas e comandou a escopia, e pelo fonoaudiólogo 

executante, que avaliou as funções da deglutição.  

Os achados foram analisados posteriormente por duas 

fonoaudiólogas especialistas em disfagia e com experiência na avaliação do 

videodeglutograma e os resultados obtidos por consenso. As análises foram 

realizadas conforme o protocolo de Avaliação Videofluoroscópica da 

Deglutição (ANEXO G), baseado em Logemann (1998), e adaptado pela 

equipe do Setor de Fonoaudiologia do Serviço de Cabeça e Pescoço do 

HCFMUSP.  

Os exames foram realizados com equipamento Phillips® 

DuoDiagnostic, campo colimado na área de interesse, com parâmetros de 

exposição definidos automaticamente por meio de câmara de ionização pela 

qual se consegue a melhor imagem fluoroscópica com a menor dose de 

radiação. Para a gravação da deglutição, os indivíduos foram posicionados 

em pé para visão anteroposterior e látero-lateral, ficando o mais próximo 

possível do tampo da mesa e do intensificador, evitando-se, desta forma, 

distorções da imagem fluoroscópica. 

O contraste foi oferecido em colher utilizando a diluição de 50% de 

sulfato de bário a 100% (Bariogel®) e 50% de alimento. Para preparação de 

líquido pastoso, foram utilizados quatro e meio gramas de espessante da 
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marca Thick&Easy® com 100ml de água e nove gramas de espessante em 

100ml de água para pastoso. Para líquido utilizou-se água mineral (Santoro, 

2003). O foco da imagem fluoroscópica foi delimitado na região anterior 

pelos lábios, na região superior pela cavidade nasal, na região posterior pela 

coluna cervical e na região inferior pela bifurcação da via aérea e esôfago 

cervical.  

 

 

4.2.2.2.1 Visão látero-lateral 

 

 

 Nesta visão foi possível a avaliação da incontinência oral, alteração 

na formação do bolo, penetração prévia, aspiração prévia e aspiração silente 

durante a fase preparatória oral da deglutição. 

Na fase oral, foi avaliado o atraso no início da deglutição, estase em 

sulco anterior, estase em sulco lateral, em soalho, em palato duro ou na 

língua, redução do contato de língua e palato, redução no movimento antero-

posterior de língua, penetração prévia, aspiração prévia, aspiração silente e 

trânsito oral lento.  

Na fase faríngea da deglutição, o exame forneceu dados quanto ao 

início da fase faríngea, penetração prévia, aspiração prévia, refluxo nasal, 

redução de contato de base de língua com faringe, fechamento laríngeo 

ineficiente, penetração, aspiração, estase em palato mole, base de língua, 
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valécula e seio piriforme, redução na elevação laríngea, penetração e 

aspiração tardias, penetração e aspiração silentes. 

 

 

4.2.2.2.2  Visão anteroposterior 

  

 

Nesta visão foi possível avaliar a formação do bolo alimentar, estase 

em sulco lateral, em soalho da boca ou mesmo na valécula, tanto direita 

quanto esquerda ou mesmo estase em seios piriformes, além de evidenciar 

possíveis alterações na mastigação. 

O videodeglutograma foi realizado até um mês e meio após a 

realização da videoendoscopia da deglutição e as análises foram realizadas 

apenas nas deglutições sem manobras. 

 

 

4.3  Análise dos resultados 

 

 

Foi realizada análise descritiva das variáveis avaliadas neste estudo e 

foram calculadas medidas estatísticas para as variáveis quantitativas.  

Para relacionar a informação da mobilidade da cartilagem aritenóide 

com as informações de penetração, aspiração e tempo máximo fonatório 

aplicou-se o teste de Fisher, considerando o nível de significância de 5%. 
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5.  RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise perceptivo-auditiva 

 

 

 Para apresentação do resultado, foi realizada a média dos escores 

atribuídos para cada item do protocolo CAPE-V (grau geral de alteração, 

rugosidade, soprosidade, tensão, desvio de pitch e loudness). 

Foi realizado o cálculo do coeficiente Kappa para verificar a 

confiabilidade intra-avaliadores (0,53 e 0,57) e interavaliador (0,57), 

apontando confiabilidade moderada. 

 

Tabela 3 –  Média dos resultados da análise perceptivo-auditiva dos 

grupos de CHEP e THEP por meio do protocolo CAPEV 

 

 
 

CHEP 

 

THEP 

  

Grau geral de alteração 

 

6,3 

 

4,4 

 Rugosidade 

Soprosidade 

Tensão 

6,4 

6,6 

7,7 

5,9 

4,2 

6,9 

 Desvio do pitch 5,5 4,1 

 Desvio da loudness 7,7 7,2 

Legenda: CHEP: cricohioidoepiglotopexia; THEP: traqueohioidoepiglotopexia 
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5.2 Análise acústica e visual analógica 

 

 

Para apresentação do resultado da análise acústica, foi realizada a 

média dos valores encontrados para cada item (formantes F3 e F4, 

proporção harmônico-ruído e tempo máximo fonatório).  

Para apresentação do resultado da escala de agradabilidade, foi 

realizada a média a partir das notas atribuídas para cada indivíduo. Após, foi 

realizado um novo cálculo com a soma das médias e divisão pelo número de 

pacientes com reconstrução com CHEP e THEP.  

A confiabilidade intra-avaliador dos alunos de Graduação que 

aplicaram a escala visual analógica para avaliação da agradabilidade foi 

regular (0,3). 

 

Tabela 4 – Média dos resultados da análise acústica, do tempo máximo 
fonatório e da escala de agradabilidade por meio da escala 
visual analógica dos grupos CHEP e THEP 

 

 CHEP THEP 

  

F3 (Hz) 

 

3.124 

 

3.367 

 F4 (Hz) 

Proporção harmônico-ruído (dB) 

Tempo máximo fonatório (s) 

Escala de agradabilidade 

4.141 

2,6 

4,8 

7,3 

4.367 

2,2 

4,1 

7,8 

 

CHEP: cricohioidoepiglotopexia; THEP: traqueohioidoepiglotopexia 
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5.3 - Análise da configuração laríngea  

 

 

5.3.1 – Grupo CHEP  

 

 

Um indivíduo não realizou a nasofibrolaringoscopia, portanto, serão 

analisados 11 indivíduos. Um participante (9,0%) apresentou epiglote 

edemaciada. Do total, 27,2% (n=3) foram submetidos à ressecção total de 

uma cartilagem aritenóide, sendo observado que a cartilagem mantida, 

apresentou edema e deslocamento em 9,0% (n=1) dos casos, apenas 

edema em 9,0% (n=1) e mobilidade completa também em 9,0% (n=1). No 

grupo em que não houve ressecção das cartilagens aritenóides, houve 

deslocamento destas em 27,2% (n=3), edema com fixação em 9,0% (n=1), 

edema em 18,1% (n=2) e mobilidade completa em 18,1% (n=2). 

Todos os indivíduos avaliados neste grupo (n=11) apresentaram, 

visualmente, passagem de ar para vias aéreas inferiores, o que aqui foi 

denominado de luz laríngea. 

Durante avaliação da inspiração normal, 63,6% (n=7) apresentaram 

limitação na abdução das estruturas remanescentes e 36,3% (n=4) 

apresentaram abdução completa. Na inspiração forçada, 45,5% (n=5) dos 

indivíduos apresentaram abdução completa e 54,4% (n=6) apresentaram 

limitação na abdução. 
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Quanto à mobilidade da cartilagem aritenóide na inspiração forçada 

72,7% (n=8) dos indivíduos apresentaram rotação da cartilagem aritenóide. 

Em 27,2% (n=3) dos casos foi observada fixação das cartilagens. Foram 

descritos os indivíduos com uma ou duas cartilagens aritenóides. 

 

 

Tabela 5 – Descrição da atividade supraglótica durante avaliação da 

fonação – grupo CHEP 

 

  Grupo CHEP  Variável/categoria 

Ausente

N(%) 

Discreta

N(%) 

Moderada

N(%) 

Intensa 

N(%) 

Total 

N(%) 

Vestibular mediana       

 Vogal /é/ (0) 0(0) 8(72,7) 3(27,3) 11(100) 

 Vogal /i/ 4(36,3) 3(27,2) 2(18,1) 2(18,1) 11(100) 

 Tosse 0(0) 3(27,2) 5(45,4) 3(27,2) 11(100) 

Anteroposterior      

 Vogal /é/ 0(0) 2(18,1) 5(45,4) 4(36,3) 11(100) 

 Vogal /i/ 5(45,4) 3(27,2) 3(27,2) 0(0) 11(100) 

 Tosse 3(27,2) 0(0) 6(54,5) 2(18,1) 11(100) 

Legenda: CHEP: cricohioidoepiglotopexia 
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5.3.2 – Grupo THEP 

 

 

No grupo de indivíduos submetidos à THEP, 66,6% (n=2) 

apresentaram epiglote edemaciada e ressecção total de uma aritenóide. 

Todos os indivíduos avaliados neste grupo (n=3), apresentaram 

visualmente luz laríngea. Observou-se abdução limitada tanto na inspiração 

forçada quanto na normal, em 100% (n=3) dos casos, com presença de 

aritenóide fixa em um indivíduo 33,3% e em 66,6% (n=2) foi observada 

rotação da cartilagem remanescente. 

 

Tabela 6 – Descrição da atividade supraglótica durante avaliação da 

fonação – grupo THEP 

 

  Grupo THEP  Variável/categoria 

Ausente

N(%) 

Discreta

N(%) 

Moderada 

N(%) 

Intensa 

N(%) 

Total 

N(%) 

Vestibular mediana       

 Vogal /é/ (0) 2(66,6) 0(0) 1(33,3) 3(100) 

 Vogal /i/ 2(66,6) 1(33,3) 0(0) 0(0) 3(100) 

 Tosse 0(0) 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3) 3(100) 

Anteroposterior      

 Vogal /é/ 0(0) 1(33,3) 1(33,3) 1(33,3) 3(100) 

 Vogal /i/ 0(0) 0(0) 2(66,6) 1(33,3) 3(100) 

 Tosse 2(66,6) 0(0) 1(33,3) 0(0) 3(100) 

Legenda: THEP – traqueohioidoepiglotopexia 
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5. 4 – Videoendoscopia da deglutição (VED) e videodeglutograma (VDF) 

 

A avaliação da deglutição foi realizada por meio da VED e da VDF. 

Dois 15 indivíduos, apenas um não realizou a VED, todos foram submetidos 

à VDF. 

  

Tabela 7 - Distribuição numérica e percentual da amostra quanto à 

avaliação da deglutição com VED e VDF 

 Grupos  Variável/categoria 

            
THEP 

 
VED 
N(%) 

 
 
 

VDF 
N(%) 

          
CHEP 

 
VED 
N(%) 

 
 
 

VDF 
N(%) 

     

 Perda prematura 1(33,3) 0(0) 0(0) 1(8,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trânsito oral lento 

Penetração 

Aspiração 

Penetração silente 

s Aspiração silente 

Estase na valécula  

Estase hipofaringe 

Total    

0(0) 

1(33,3) 

0(0) 

1(33,3) 

0(0) 

0(0) 

1(33,3) 

3(100) 

0(0) 

1(33,3) 

1(33,3) 

1(33,3) 

1(33,3) 

0(0) 

0(0) 

3(100) 

0(0) 

8(72,7) 

2(18,1) 

7(63,6) 

2(18,1) 

4(36,3) 

2(18,1) 

11(100) 

0(0) 

5(41,6) 

3(25,0) 

5(41,6) 

1(8,3) 

4(33,3) 

3(25,0) 

12(100) 

Legenda: THEP – traqueohioidoepiglotopexia; CHEP – 

cricohioidoepiglotopexia; VED: videoendoscopia da deglutição; VDF: 

videodeglutograma 
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Tabela 8 - Correlação entre número de cartilagens aritenóideas e 

penetração laríngea de alimento 

 

Aritenóide Teste de Fisher Resultado

1 2 Total (p)  

 N % N 5 N %     

N 2 40,0% 3 33,3% 5 35,7%     Penetração 

S 3 60,0% 6 66,7% 9 64,3% 0,622 1 = 2 

Total 5 100,0% 9 100,0% 14 100,0%     

 
Não houve relação significante entre aritenóide e penetração. 

 

 

Tabela 9 - Correlação entre número de cartilagens aritenóideas e 

aspiração laríngea de alimento 

 

Aritenóide Teste de Fisher Resultado

1 2 Total (p)  

 

 

  N % N 5 N %     

N 5 100,0% 7 77,8% 12 85,7%     Aspiração 

S 0 0,0% 2 22,2% 2 14,3% 0,396 1 = 2 

Total 5 100,0% 9 100,0% 14 100,0%     

 

Não houve relação significante entre aritenóide e aspiração. 

 

 

 

 



 
 

57

Tabela 10 - Correlação entre número de cartilagens aritenóideas e 

tempo máximo fonatório 

Aritenóide Teste de Fisher Resultado 

1 2 Total (p)  

 N % N 5 N %     

<4,6 3 60,0% 5 55,6% 8 57,1%     TMF- análise 

acústica >4,6 2 40,0% 4 44,4% 6 42,9% 0,657 1 = 2 

Total 5 100,0% 9 100,0% 14 100,0%     

 

Não houve relação significante entre aritenóide e TMF. 
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Tabela 11 - Distribuição dos participantes que mantiveram uma ou 
duas aritenóides em relação à mobilidade da cartilagem, 
tempo máximo fonatório e análise perceptivo auditiva 
maior ou menor que a média 

 

Mobilidade da cartilagem 

aritenóidea (Uma 

aritenóide) 

Número 

de 

indivíduos

Tempo 

máximo 

fonatório 

Análise 

Perceptivo 

auditiva 

Completa 1 >4,8 >6,3 

Edemaciada 1 <4,8 >6,3 

Deslocada 3 <4,8 >6,3 

Mobilidade da cartilagem 

aritenóidea (Duas 

aritenóides) 

Número 

de 

indivíduos

Tempo 

máximo 

fonatório 

Análise 

Perceptivo 

auditiva 

Completa 3 >4,8 <6,3 

Edemaciada 3 <4,8 <6,3 

Deslocada 3 <4,8 <6,3 

Legenda: > maior que a média; < menor que a média 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 

Na análise perceptivo-auditiva, os itens tensão e desvio de loudness 

foram considerados de grau acentuado tanto para CHEP quanto para THEP, 

o que corrobora a literatura, na qual indivíduos submetidos à laringectomia 

subtotal mantêm disfonia acentuada (Nemr et al., 2007). 

 Os valores de tempo máximo fonatório foram semelhantes entre os 

grupos de CHEP e THEP, 4,7 segundos e 4,1 segundos respectivamente. 

Por oferecer dados relacionados à competência glótica, é esperado que o 

tempo máximo fonatório de indivíduos submetidos à laringectomia subtotal 

apresente valores considerados abaixo se aos de indivíduos sem alteração 

de fonte glótica. Estudos anteriores (Schindler et al., 2006; Schindler et al., 

2009; Castro et al., 2012) com vozes de indivíduos máximo fonatório de 7,5 

segundos a 12 segundos mesmo com alteração grave no padrão vibratório 

das estruturas remanescentes. A diferença encontrada demonstra a 

importância do enfoque terapêutico fonoaudiológico na coaptação glótica. 

 As vozes de indivíduos submetidos à laringectomia subtotal com 

reconstrução com CHEP e THEP foram consideradas desagradáveis, 

mesmo após terapia fonoaudiológica. 

 O fluxo aéreo respiratório, ao passar pelos ciclos de abertura e 

fechamento das pregas vocais, constituirá uma vibração que irá ressoar pelo 

trato vocal. Ishizaka e Matsudaira (1972) afirmaram que os parâmetros 

fonatórios podem sofrer ajustes finos de acordo com o padrão vibratório, 



 
 

60

com a massa vibrátil, rigidez e elasticidade das estruturas laríngeas. Dessa 

forma, quanto menor a mobilidade das estruturas remanescentes laríngeas, 

pior a qualidade vocal.  Yüce et al. (2009), avaliaram indivíduos submetidos 

à laringectomia supracricóidea com manutenção de uma ou duas aritenóides 

e concluíram que a ressecção da aritenóide pode afetar a função da 

deglutição no período pós-operatório imediato, mas para funções de voz e 

deglutição no pós-operatório tardio, não há diferença na reconstrução com 

uma ou duas aritenóides (Yüce et al., 2009). Não houve, neste estudo, 

relação estatisticamente significante entre o tempo máximo fonatório e o 

número de cartilagens aritenóideas, assim como o número de cartilagens 

preservado, nesta amostra, não se mostrou fator prognóstico para 

parâmetros positivos na avaliação de voz e deglutição. 

De acordo com a literatura, foram encontrados resultados funcionais 

de mobilidade das estruturas remanescentes, voz e deglutição semelhantes 

entre os grupos de CHEP e THEP (Rizzotto et al., 2006). 

 Dos 15 indivíduos que participaram do estudo, sete permaneceram 

com traqueostomia por estenose laríngea, o que difere da literatura 

encontrada (Rizzotto et al., 2006; Rifai et al., 2011; Castro et al., 2012; 

Rizzotto et al., 2012; Damiani et al., 2014). Para aqueles em que a 

decanulação foi possível, esta aconteceu antes da reintrodução da dieta via 

oral exclusiva e consequente retirada da via alternativa de alimentação. A 

estenose laríngea mostrou ser um aspecto a ser mais bem investigado em 

estudos multiprofissionais.  
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 Neste estudo, dois indivíduos submetidos à CHEP modificaram a 

abdução das estruturas remanescentes de limitada para completa durante 

inspiração normal e forçada. Este achado abre a possibilidade desta 

manobra ser investigada e aplicada na terapia fonoaudiológica visando 

proporcionar a abdução completa, o que favoreceria a diminuição dos casos 

de estenose laríngea. Explorar, durante a terapia fonoaudiológica, a 

mobilidade da estrutura remanescente poderá, dessa forma, auxiliar no 

processo de decanulação. Não foram localizados estudos sobre a utilização 

da inspiração forçada para a mobilidade de estruturas laríngeas 

remanescentes. Ressalte-se que, na manobra super-supraglótica o indivíduo 

deve realizar inspiração forçada, segurar a respiração, deglutir e tossir após 

a deglutição, sendo descrita e utilizada como uma das técnicas para 

reabilitação da deglutição (Logemann, 1996); sua indicação visando à 

melhora vocal deve ser investigada.  

Devido às alterações decorrentes da laringectomia subtotal, como a 

aproximação da cartilagem cricóidea ao osso hióide ou mesmo a ressecção 

da subglote anterolateral para a reconstrução, os resíduos alimentares na 

neoglote após a deglutição são esperados. Neste estudo, a maioria dos 

indivíduos apresentou penetração laríngea, mas nem sempre esta foi 

seguida de aspiração, mesmo sendo a penetração silenciosa em sete dos 15 

indivíduos, apenas dois casos foram de aspiração silenciosa.  Estudos 

anteriores demonstraram que indivíduos com deglutição funcional após 

laringectomia parcial supracricóidea mostram um grau leve de aspiração 
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crônica e não necessitam de modificação da dieta por via oral (Simonelli et 

al., 2010). 

A presente pesquisa mostrou aspectos relevantes que devem ser 

aprofundados em estudos futuros no que diz respeito à reabilitação 

fonoaudiológica de laringectomias subtotais. O estudo da configuração 

laríngea especialmente durante execução de técnicas terapêuticas parece 

ser um dos caminhos para que seja possível propor e testar programas 

terapêuticos que visem à melhora dos padrões vocais nesses casos; 

igualmente, programas terapêuticos breves que proporcionem à retomada 

precoce da alimentação por via oral. 

Deve-se ressaltar a importância da inter-relação entre a análise 

perceptivo-auditiva, acústica e da agradabilidade da voz e a inexistência de 

pesquisas que visem comprovar a participação funcional das estruturas 

remanescentes no processo de reabilitação, tanto da disfonia como da 

disfagia. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

As vozes dos indivíduos submetidos à reconstrução com CHEP e 

THEP apresentam rugosidade, tensão e loudness alterados e são 

consideradas desagradáveis. 

A disfagia mostrou-se persistente em indivíduos submetidos à 

laringectomia supracricóidea principalmente por penetração laríngea silente. 

A maioria não apresentou aspiração endotraqueal permitindo a reintrodução 

de dieta por via oral exclusiva após terapia fonoaudiológica. A sensibilidade 

laríngea se mantém alterada após reintrodução de dieta via oral exclusiva. O 

número de cartilagens aritenóideas preservado não se mostrou fator 

prognóstico para parâmetros positivos na avaliação vocal e eficiência da 

deglutição. Os diferentes ajustes neolaríngeos inviabilizaram estudo de 

correlação entre as variáveis. 
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8 - ANEXOS 

 

8.1 ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido para os 

pacientes 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

     

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PACIENTES 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA – Voz e Deglutição após Laringectomia parcial com 

Cricohioidoepiglotopexia e Traqueohioidoepiglotopexia 

2.  

2. PESQUISADOR : Profa. Dra. NAIR KATIA NEMR 

CARGO/FUNÇÃO: Docente                            INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL CRFa Nº 2666-SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: FONOAUDIOLOGIA 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO (X)  RISCO MÉDIO □ 

  RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 2 anos 
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Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que visa 

verificar a efetividade de procedimentos de terapia a serem utilizados na clínica de voz. 

Será realizado um exame da laringe com o objetivo de avaliar o movimento de engolir e como as estruturas 

desse órgão se movimentam ao falar, respirar e engolir. Este exame será realizado no Ambulatório de Cirurgia de 

Cabeça e Pescoço do HCFMUSP por médico que colabora com a pesquisa.  O Sr (a) será avaliado através da 

gravação das imagens realizadas por um aparelho introduzido na fossa nasal.  

Após será realizado no Serviço de Radiologia por um médico radiologista o Videodeglutograma. Este exame 

consiste em avaliar sua deglutição (movimento de engolir) desde o momento em que o alimento entra na boca, até 

a sua entrada no estômago. As imagens são registrada em DVD e captadas por um aparelho de Rx que filma o 

trajeto do alimento com contraste. Durante o exame o Sr (a) irá ingerir alimentos com solução de sulfato de bário 

(contraste) em diferentes consistências, quantidades, viscosidades e temperaturas. 

Após a realização destes exames o (a) sr.(a) será direcionado(a) para uma sala próxima onde ocorrerá a 

gravação de sua voz utilizando-se um microfone conectado a um computador. Será solicitado que diga algumas 

frases e vogais.  Em todos os momentos será preservada sua identificação.   

Concluída esta fase a sua voz gravada será apresentada aos alunos do primeiro ano da Graduação de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para avaliação do grau de agradabilidade 

da voz.  

O (a) sr. (a) não terá benefício financeiro com sua participação nesta pesquisa, pois se trata de estudo 

que visa melhorar os procedimentos terapêuticos na área de voz e deglutição, bem como dos instrumentos de 

avaliação. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício que poderá ser aplicado 

na avaliação fonoaudiológica e tratamento de outros pacientes. É importante ressaltar que não há procedimentos 

alternativos que possam ser vantajosos pelos quais o (a) sr. (a) possa optar. 

Em qualquer etapa do estudo o (a) sr. (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Nair Kátia Nemr, que pode ser encontrada 

na Rua Cipotânea, 51 – Cidade Universitária; telefone 11-30918409. Se houver a necessidade de alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – 

Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – 

e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. É garantida a liberdade da retirada do seu consentimento a qualquer momento, 

assim como a desistência em relação à participação no estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

É garantido a todos os participantes o direito de confidencialidade, uma vez que as informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com as de outros pacientes e não serão divulgados dados de identificação. É 

garantido também o seu direito em relação ao conhecimento dos resultados da pesquisa. Não há despesas 

pessoais em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Se existir qualquer despesa adicional, ela 

será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Fica aqui explicitado o compromisso do pesquisador de utilizar os 

dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado por meio do que li, ou do que foi lido para mim, sobre o 

estudo “Voz e Deglutição após Laringectomia parcial com Cricohioidoepiglotopexia e Traqueohioidoepiglotopexia”.  

Eu discuti com as pesquisadoras sobre a minha decisão em participar da pesquisa e ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido ou em relação ao meu atendimento neste serviço. 

 

Assinatura do participante/representante legal Data         /       /        

 

PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste participante ou de 

seu representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        
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8.2 ANEXO B – Aprovação do Projeto - CAPPesq 

 



 
 

68
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8.3 ANEXO C – Protocolo CAPE-V 
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8.4 ANEXO D – Escala visual analógica 

 

Escala Visual Analógica 

 

Após ouvir cada voz e ler a régua abaixo, onde a marca da esquerda 

representa voz agradável e a marca da direita representa voz desagradável, 

marque com um ponto ao longo da linha horizontal o local que melhor 

identifique a sua classificação para a voz. 

 

 

1º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

2º Voz 

 

Voz agradável _________________ Voz desagradável 

 

 

3º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

4º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

5º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

6º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

7º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

8º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 
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9º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

10º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

11º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

12º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

13º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

14º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

15º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

16º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

17º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

18º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 

 

 

19º Voz 

 

Voz agradável_________________ Voz desagradável 
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8.5 ANEXO E - Guia de Avaliação Nasofibrolaringoscópica de 

Estruturas Laríngeas Remanescentes 

 

 

Guia de Avaliação Nasofibrolaringoscópica de Estruturas Laríngeas Remanescentes 

 

Nome:  

Data do exame:  

Médico laringoscopista:  

  

Tipo de cirurgia (  ) CHEP (  ) CHP (  ) THEP 

Radioterapia (  ) sim (  ) não   

     

 

1.0 Avaliação estrutural  

 

Epiglote (  ) presente (  ) ausente (  ) NA  

 (  ) parcial 

(  ) completa 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) desviada  

   

Aritenóides (  ) direita  (  ) esquerda   

 (  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

(  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

  

 

2.0 Avaliação Fonação 

 

2.1 Inspiração normal    
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Movimento da 

Epiglote 

(  ) presente (  ) ausente (  ) NA  

Mobilidade da 

Aritenóide 

(  ) direita  (  ) esquerda   

 (  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

(  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

  

Luz Laríngea (  ) presente (  ) ausente (  ) NA  

 

2.2 Inspiração Forçada    

 

Movimento da 

Epiglote 

(  ) presente (  ) ausente (  ) NA  

Mobilidade da 

Aritenóide 

(  ) direita  (  ) esquerda   

 (  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

(  ) presente 

(  ) ausente 

(  ) edemaciada 

(  ) fixa 

(  ) deslocada 

(  ) NA 

  

Luz Laríngea (  ) presente (  ) ausente (  ) NA  

 

2.3 /é/ Sustentada 

 

 

Atividade Supraglótica 

Constrição Mediana (  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 

Constrição Ântero-

posterior 

 

(  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 

Constrição Medial (  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 
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Mobilidade das 

Estruturas 

 

(  ) Aritenóides 

 

(  ) D    (  ) E 

(  ) Epiglote 

Atividade Faríngea (  ) Ausente (  ) Presente 

 

(  ) Discreta    (  ) Moderada   (  ) Intensa 

 

2.4 Fala Encadeada “Contar de 1 a 10” 

 

 

Atividade Supraglótica 

Constrição Mediana (  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 

Constrição Ântero-

posterior 

 

(  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 

Constrição Medial 

 

(  ) Completa (  ) Parcial (  ) NA (  ) Não apresentou 

Mobilidade das 

Estruturas 

 

(  ) Aritenóides 

 

(  ) D    (  ) E 

(  ) Epiglote 

Atividade Faríngea (  ) Ausente (  ) Presente 

 

(  ) Discreta    (  ) Moderada   (  ) Intensa 
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8.6 ANEXO F – Protocolo de videoendoscopia da deglutição 
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8.7 ANEXO G – Videodeglutograma 

Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Setor de Fonoaudiologia 

LICA ARAKAWA SUGUENO – Fonoaudióloga Responsável 

 

AVALIAÇÃO VIDEOFLUOROSCÓPICA DA DEGLUTIÇÃO 

Baseado em Logemann, 1998 – adaptado pela equipe do Setor de Fonoaudiologia - 

DCCPHCFMUSP 

 

__________________________ 

                 Fonoaudiólogo – assinatura e carimbo 

 

Data do exame:_____________ 

Momento do exame: 

Alimentação: (  ) VO (  ) SNG  (  ) SNE  (  ) SG  (  ) S Jejunal 

Respiração: (  ) cânula traqueal (tipo e número_________) 

 

VISÃO LÁTERO-LATERAL 

 

FASE PREPARATÓRIA 

 

LÍQUIDO 

Medida  Contínuo 

 

LÍQ-PASTOSO 

 

PASTOSO 

 

SÓLIDO 

Incontinência oral     

Alteração na formação do 

bolo 

    

Penetração prévia     

Aspiração prévia     

Aspiração silente     

 

FASE ORAL 

 

LÍQUIDO 

Medida  Contínuo 

 

LÍQ-PASTOSO 

 

PASTOSO 

 

SÓLIDO 

Atraso no início da 

deglutição 

    

Estase em sulco anterior     

Estase em sulco lateral     

Estase em soalho     

Estase em palato duro     

Estase em língua     

Redução do contato de 

língua e palato 

    

Etiqueta: 
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Redução no movimento 

AP de língua 

    

Penetração prévia     

Aspiração prévia     

Aspiração silente     

Trânsito lento     

 

FASE FARÍNGEA 

 

LÍQUIDO 

Medida  Contínuo 

 

LÍQ-PASTOSO 

 

PASTOSO 

 

SÓLIDO 

Início da fase faríngea     

Penetração prévia     

Aspiração prévia     

Refluxo nasal     

Redução de contato de 

base de língua com 

faringe 

    

Fechamento laríngeo 

ineficiente 

    

Penetração     

Aspiração      

Estase em palato mole     

Estase em base de língua     

Estase em valécula     

Redução da elevação 

laríngea 

    

Estase em seio piriforme     

Estase em TFE     

Penetração tardia     

Aspiração tardia     

Penetração e aspiração 

silente 

    

 

FASE ESOFÁGICA 

 

LÍQUIDO 

Medida  Contínuo 

 

LÍQ-PASTOSO 

 

PASTOSO 

 

SÓLIDO 

Passagem alterada do 

bolo pela TFE 

    

Peristaltismo alterado     

Estase em parede de 

esôfago 

    

Refluxo gastroesofágico     
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