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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM LARINGES EXCISADAS 

 

FERREIN (1741) apud VAN DEN BERG; TAN (1959) foi o primeiro a 

usar laringes isoladas de cães para investigar se a laringe deveria ser 

classificada como um instrumento de cordas ou de sopro. Descobre que 

para produção sonora a laringe necessita de fluxo aéreo e da vibração, ao 

que denominou de cordas vocais.  

Os primeiros registros de experimentos com produção vocal em 

laringes excisadas são atribuídos a LEONARDO DA VINCI (1752-1519) 

apud COOPER (1986). 

MÜLLER (1840) apud VAN DEN BERG; TAN (1959) é o primeiro a 

estudar a função laríngea no órgão humano, propondo a teoria aerodinâmica 

e acústica da fonação.  

BRADLEY; GRAHAME (1959) apud SLAVIT; MCCAFREY (1991) 

relatam que além das diferenças histológicas da prega vocal, a laringe 

canina difere da laringe humana em relação ao tamanho do ventrículo e 
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posição das cartilagens cricóidea e tireóidea. KURITA (1980) relata esses 

mesmos achados. 

VAN DEN BERG; TAN (1959) estabelecem a teoria mioelástica-

aerodinâmica da produção vocal, enfatizando a interação entre os 

mecanismos das estruturas vibráteis e o complexo fluxo aéreo laríngeo. 

VON LEDEN et al. (1960) também utilizam laringes excisadas em seus 

estudos, avaliando a vibração das pregas vocais pela fotografia de alta 

velocidade. 

TAKASE (1964) estuda os músculos laríngeos em animais através de 

estimulação elétrica e compara com a função dos músculos laríngeos em 

humanos. 

HIROTO (1966) desenvolve o moderno conceito do movimento da onda 

mucosa na produção vocal, conhecido como teoria mucoviscoelástica-

aerodinâmica.  

FURUKAWA (1967) afirma que a adução das pregas vocais aumenta a 

intensidade vocal.  

ISHIZAKA; MATSUDAIRA (1972) desenvolvem o modelo de duas 

massas da prega vocal, justificando a vibração do lábio superior e inferior da 

mucosa vocal em diferente fase. A porção inferior da prega vocal fecha 

primeiro e é rapidamente seguida pela porção superior. 

HIRANO (1974) demonstra histologicamente a estrutura em camadas 

da prega vocal humana e propõe a teoria do complexo corpo-cobertura. A 

cobertura é composta por epitélio escamoso e tecido conjuntivo frouxo, é 

muito flexível e não tem estrutura contrátil, propaga a onda mucosa e facilita 
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a transferência da energia do fluxo aéreo para o tecido da prega vocal. O 

corpo é composto pelo ligamento vocal e músculo tireoaritenóideo ou 

músculo vocal. A diferença de fases entre o lábio inferior e o superior 

durante um ciclo vibratório é observada como um movimento ondulatório da 

camada mucosa que repousa frouxamente e é sustentado pelo corpo 

músculo-ligamentar.    

HIRANO (1975), KOIKE et al. (1975) e MORIO (1976) investigam a 

função dos músculos laríngeos em cães. 

ISSHIKI (1977) utiliza o aparato básico de VAN DEN BERG; TAN 

(1959) para estudar a vibração das pregas vocais em laringes caninas 

excisadas e “in vivo”. 

KIRITA et al. (1981) reportam diferenças importantes na composição 

das fibras elásticas e colágenas nas laringes humanas e caninas. Na porção 

superficial da lâmina própria da prega vocal canina observam concentração 

cerca de 1,7 vezes maior de fibras elásticas e colágenas. Além disso, 

nesses animais a concentração das fibras elásticas e colágenas varia 

paralelamente à espessura da lâmina própria.  

TANAKA; TANABE (1986) estabelecem a elevação da intensidade 

vocal com o aumento da pressão subglótica e do volume de ar na glote. 

Relatam que embora seja possível simular a função dos músculos 

cricotireóideo e cricoaritenóideo lateral por tração mecânica em laringes de 

cadáver, isso não é possível para o músculo tireoaritenóideo.    

FUKUDA et al. (1988) observam a importância da hidratação e 

lubrificação da mucosa das pregas vocais na produção vocal. Os mesmos 
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achados são descritos por JIANG et al. (1999) estudando laringes excisadas 

de cão. Relatam ineficácia na fonação quando as pregas vocais encontram-

se ressecadas e desidratadas, existindo significante aumento da eficiência 

vocal após rehidratá-las. 

HIRANO et al. (1988) estudam a musculatura intrínseca em laringes 

humanas excisadas e estabelecem diferenças funcionais dos músculos 

laríngeos na configuração glótica entre o sexo feminino e masculino. Nesse 

estudo, relatam a manutenção das características vibratórias das pregas 

vocais em estudos experimentais utilizando laringes conservadas sob 

refrigeração.  

Utilizando laringes humanas excisadas, HAJI et al. (1991) avaliam a 

mobilidade da prega vocal medindo o deslocamento da mucosa em diversos 

pontos, conforme esta é aspirada por uma determinada pressão negativa. 

Relatam que a mobilidade é maior no ponto intermediário do que na 

comissura anterior e região aritenóidea, ficando reduzida quando as pregas 

vocais são estiradas ou intumescidas por injeção submucosa de solução 

salina. Concluem que o efeito de Bernoulli desempenha uma função mais 

importante no fechamento da glote no registro basal do que em falsete, 

corroborando com as observações através da estroboscopia e filmagem de 

alta velocidade.  

TSUJI (1997) analisa o efeito da Tireoplastia Tipo I na vibração das 

pregas vocais em laringes humanas excisadas, conservadas sob 

refrigeração, mostrando manutenção das características vibratórias. 
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HSIAO et al. (1994, 2001) estudam a contração dos músculos 

intrínsecos da laringe através de estimulação elétrica neural. Observam 

relação linear entre freqüência fundamental e pressão subglótica.  

 

2.2. ESTUDOS DA VIBRAÇÃO DAS PREGAS VOCAIS 

 

ÖERTEL (1895) apud CASIANO et al. (1992) é o primeiro a utilizar o 

efeito da estroboscopia para visualização da vibração das pregas vocais. 

Atualmente, inúmeros estudos têm sido elaborados com esta técnica 

(KOIKE; IMAIZUMI, 1988, SATALOFF et al.,1991, WOO et al., 1991), que é 

o método mais utilizado na prática clínica. 

KALLEN (1932) relata que a estroboscopia produz um efeito em 

câmara lenta do movimento vibratório que depende da freqüência dos 

impulsos luminosos emitidos pela fonte estroboscópica.  

Em 1937 os LABORATÓRIOS DA BELL TELEPHONE desenvolvem a 

fotografia em alta velocidade da laringe.  

FARNSWORTH (1940) grava as características vibratórias das pregas 

vocais utilizando uma câmera de alta velocidade. 

FABRE (1957) descreve a eletroglotografia como um método que 

permite avaliar a vibração das pregas vocais. 

VON LEDEN et al. (1958, 1959, 1960) estudam a vibração das pregas 

vocais pela documentação em alta velocidade e concluem que em condições 

patológicas havia mudança na regularidade do ciclo vibratório. 
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TIMCKE et al. (1959) utilizam este método em seus estudos, referindo 

a possibilidade de registrar cada ciclo vibratório, mesmo que esse fosse 

aperiódico.  

HERTZ et al. (1970) descrevem a utilização da glotografia por ultrasom 

para estudar a vibração vocal.  

GALL et al. (1971) descreveM a fotoquimografia da laringe, que 

possibilita a avaliação quantitativa e objetiva da vibração das pregas vocais, 

independente da assimetria e periodicidade das mesmas. 

TANABE et al. (1975) descrevem o uso de métodos computadorizados 

para análise quantitativa da vibração das pregas vocais. KOIKE; IMAIZUMI 

(1988) ressaltam a importância desses métodos.  

COLTON (1983) relata que na vibração das pregas vocais os 

movimentos de abertura e fechamento ocorrem de forma muito rápida (0,5 a 

20 ms), dificultando a avaliação objetiva e detalhada da vibração vocal 

através da estroboscopia.  

BLESS et al. (1987) ressaltam que a estroboscopia também é limitada 

na observação de casos em que há aperiodicidade dos ciclos vibratórios, 

não existindo sincronização entre os pulsos luminosos e os ciclos vibratórios. 

HIRANO; BLESS (1993) também destacam essa limitação do método. 

KIRITANI et al. (1988) descrevem a documentação digital em alta 

velocidade utilizando um sensor de imagem conectado a uma câmera 

convencional. A imagem obtida é convertida por um processador para um 

sistema de alta velocidade em até 4.0000 imagens por segundo. A utilização 

desse sistema também é relatada por HESS; GROSS (1993).  
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TSUZUKI et al. (1988) utilizam o raio-X estroboscópico para avaliação 

da vibração das pregas vocais. KUSUYAMA et al. (2001) também utilizam 

esse método. 

HANSON et al. (1995) relatam a utilização da fotoglotografia no estudo 

da vibração das pregas vocais. 

SVEC; SHUTTE (1996) descrevem a videoquimografia da laringe, 

sendo estudada em detalhes posteriormente (SHUTTE et al., 1997,1998). O 

sistema usa uma câmera que grava 7.812,5 imagens de uma única linha por 

segundo, proporcionando a visualização contínua da vibração. Permite a 

visualização de assimetrias de fase e amplitude, a propagação da onda 

mucosa através do movimento do lábio superior e inferior, proporcionando 

uma avaliação quantitativa e objetiva de todos os parâmetros da vibração e 

fases do ciclo vibratório (aberta, fechada, de abertura e fechamento).  

JIANG et al. (1998) realizam um estudo quantitativo da vibração vocal 

em laringes excisadas de cães, utilizando fotografia de alta velocidade 

obtidas através de visão infraglótica. 

LEE et al. (1998) descrevem a videoestroboquimografia, na qual as 

imagens obtidas pela estroboscopia são analisadas pela quimografia digital. 

SUNG et al. (1999) e LEE et al. (2001) enfatizam o uso desse novo método. 

TSUJI; SENNES (1998) descrevem a importância da videoquimografia 

em estudos experimentais.  

TIGGES et al. (1999) propõem a quimografia digital de alta velocidade 

que permite a escolha arbitrária da linha a ser estudada após a gravação, 

além da correção de distorções devido à rotação da imagem e visualização 
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das regiões anteriores e posteriores da glote. WITTENBERG et al. (2000) 

também ressaltam essa técnica. 

FIGUEIREDO (2001) sistematiza uma metodologia para analisar 

objetivamente os vários parâmetros da vibração das pregas vocais a partir 

das imagens quimográficas. 

 

2.3. ESTUDOS DO AJUSTE DA FREQÜÊNCIA FUNDAMENTAL 

 

FERREIN (1741) apud VAN DEN BERG; TAN (1959) estuda os efeitos 

da aproximação cricotireóidea, demonstrando que esta aumenta a tensão 

das pregas vocais, produzindo aumento da freqüência fundamental.  

WILLIS (1829) apud HAST (1966) relata que a contração do músculo 

cricotireóideo aproxima as cartilagens cricóidea e tireóidea, alongando as 

pregas vocais. LONGET (1841) apud HAST (1966) confirma esses achados. 

MÜLLER (1843) apud HIRANO et al. (1969) demonstra que a 

freqüência fundamental pode ser alterada pela variação da tensão das 

pregas vocais. VAN DEN BERG; TAN (1959) confirmam esse efeito em 

experimento utilizando laringes humanas excisadas. 

LERMOYEZ (1886) apud COOPER, (1988) estuda registros em falsete 

em laringes excisadas e descreve que a vibração restringe-se à mucosa e 

não às camadas profundas da lâmina própria. 

KATSUKI (1950) empregando eletromiografia reporta que a atividade 

elétrica no músculo cricotireóideo aumenta com o aumento da freqüência 
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fundamental. FAABORG-ANDERSEN (1957) e ARNOLD (1961) confirmam 

esse achado. 

FESSARD; VALLANCIEN (1957) relatam que a contração do músculo 

cricotireóideo causa um aumento da tensão das pregas vocais. 

ISSHIKI (1959) observa aumento na freqüência fundamental com o 

aumento da freqüência de estimulação neural.  

HOLLIEN (1960) utilizando técnicas radiográficas realiza medidas em 

laringes no sexo masculino e feminino e observa que o comprimento das 

pregas vocais aumenta com o aumento da freqüência fundamental durante a 

fonação. 

ARNOLD (1961) propõe que os músculos cricotireóideo e 

tireoaritenóideo teriam ação sinérgica, embora com diferentes funções. A 

ação do músculo cricotireóideo aumenta o comprimento das pregas vocais, 

mas mantém a tensão (contração isotônica), em contraste à contração do 

músculo tireoaritenoideo, que sem alterar o comprimento (contração 

isométrica) eleva a tensão. Este autor descreve dois procedimentos para 

elevar a freqüência vocal: a tireohioidocricorrafia (sutura do músculo 

tireohióideo com a cartilagem cricóidea) e a cricotireohidopexia (fixação das 

cartilagens cricóidea e tireóidea). 

HAST (1961, 1966) demonstra mudanças da freqüência vocal em 

decorrência da alteração da voltagem do estímulo elétrico, e não da sua 

freqüência. O aumento na voltagem do estímulo resulta no aumento da 

pressão subglótica com conseqüente aumento na freqüência fundamental da 

fonação. 
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RUBIN (1963), estimulando os nervos laríngeo recorrente e superior de 

cães, observa que a contração do músculo cricotireóideo influencia mais no 

aumento da freqüência vocal do que o tireoaritenóideo. SAWASHIMA (1974) 

também relata que o músculo cricotireóideo é o principal músculo 

responsável pelo aumento da freqüência fundamental.  

KOYAMA et al. (1969, 1971, 1972) realizam estudo em cães através da 

estimulação do nervo laríngeo superior e recorrente. Concluem que há 

diminuição da intensidade vocal quando a tensão das pregas vocais e/ou o 

fluxo aéreo são reduzidos, havendo uma significante influência do músculo 

cricotireóideo na resistência glótica. Esses mesmos autores estabelecem 

que o músculo cricotireóideo exerce um efeito mais importante na 

determinação da freqüência do que o tireoaritenoideo, e que este controle 

ocorre às custas da variação da tensão, comprimento e massa das pregas 

vocais e da pressão subglótica. Concluem que o estado de contração dos 

músculos vocais e a pressão subglótica são fatores determinantes para a 

freqüência vocal, havendo uma relação linear entre a freqüência 

fundamental e a pressão subglótica. 

HIRANO et al. (1971) realizam um estudo eletromiográfico dos 

músculos laríngeos em humanos e observam que ocorre predomínio do 

músculo tireoaritenóideo no registro de peito e do cricotireóideo no falsete.  

ISSHIKI et al. (1974) descrevem a cirurgia de aproximação 

cricotireóidea, que consiste na aproximação das cartilagens cricóidea e 

tireóidea através da realização de suturas (duas de cada lado), paralelas às 

fibras da parte reta do músculo cricotireóideo.  
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HIRANO et al. (1976) observam que a decorticação da prega vocal 

produz elevação da freqüência fundamental. O mesmo é observado por 

FRITZELL et al. (1982). 

ISSHIKI (1977) propõe a cirurgia de expansão ântero-posterior da 

lâmina tireóidea através da inserção e fixação de um implante de silicone em 

uma incisão vertical na junção do terço médio e anterior da lâmina tireóidea.  

KITAJIMA et al. (1979), através de um estudo experimental em laringes 

humanas excisadas, estabelecem a relação entre o “pitch” e a distância 

cricotireóidea, concluindo que há um aumento de 0,15 a 0,90 semitons por 

milímetro de aproximação cricotireóidea e que o “pitch” atinge um platô com 

a aproximação máxima das duas cartilagens. Modificações dessa técnica, 

como a fusão cricotireóidea, são propostas por SATALOFF et al. (1992) e 

SHAW et al. (1995). 

ISSHIKI (1980) e ISSHIKI et al. (1983) relatam a experiência adquirida 

com as técnicas de aproximação cricotireóidea e expansão antero-posterior 

da lâmina tireóidea na elevação da freqüência vocal. 

DONALD (1982) descreve a elevação da freqüência fundamental em 

transexuais através da realização de sinéquia na comissura anterior. 

GROSS (1999) corrobora com esse achado. 

LE JEUNE et al. (1983) relatam uma técnica cirúrgica de “avanço da 

comissura anterior” através do avanço de um retalho da cartilagem tireóidea de 

base inferior que inclui a comissura anterior. O avanço é de cerca de 2 mm, 

correspondendo ao alongamento de cerca de 10% do comprimento da prega 

vocal. TUCKER (1985) modifica essa técnica invertendo o pedículo do retalho. 
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TANABE et al. (1985) realizam um estudo experimental em cães para 

avaliar o efeito das cicatrizes resultantes de incisões longitudinais sobre as 

pregas vocais. Descrevem que existe redução da massa e rigidez, 

produzindo elevação da freqüência fundamental. Isso também pode ser 

obtido pela injeção de corticosteróide produzindo atrofia, e pela vaporização 

parcial das pregas vocais com laser de CO2. 

VILKMAN et al. (1987) estudam a articulação cricotireóidea em laringes 

humanas excisadas e correlacionam sua mobilidade com as características 

histológicas dos ligamentos e cápsula articular. Descrevem que em 50% dos 

casos a cápsula articular não é totalmente desenvolvida e tentam 

estabelecer relação entre o grau de mobilidade da articulação e o efeito da 

aproximação cricotireóidea.  

ISSHIKI (1989) descreve que o controle da freqüência fundamental da 

voz depende da variação de tensão e massa por unidade de comprimento 

das pregas vocais. 

HAJI et al. (1992) relatam que a viscoelasticidade da prega vocal é 

alterada com aumento da tensão pela contração do músculo 

tireoaritenóideo, ressecamento da mucosa e presença de edema da prega 

vocal. 

TSUJI (1997) utiliza imagens digitalizadas obtidas por meio da 

estroboscopia, em estudo experimental em laringes excisadas, para realizar 

análise objetiva dos vários parâmetros de vibração das pregas vocais. 
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2.4. ESTUDOS DO COMPRIMENTO DAS PREGAS VOCAIS E 

FREQÜÊNCIA DA EMISSÃO VOCAL 

 

SAWASHIMA et al. (1983) avaliam cantores e comparam as variações 

do comprimento das pregas vocais e a freqüência fundamental. 

ARONSON (1985) realiza medidas do comprimento das pregas vocais 

e obtém médias de 11,5 a 16 mm para o sexo masculino e 8 a 11,5 mm para 

o sexo feminino.  

HIRANO et al. (1988) estabelecem parâmetros para realizar medidas 

da glote anterior e posterior e estudam a função dos músculos laríngeos na 

configuração glótica em laringes humanas excisadas. 

NISHIZAWA et al. (1988) estudam a variação do comprimento da prega 

vocal durante a fonação em diferentes freqüências. 

WILLIAMS; ECCLES (1990) descrevem diferenças significantes entre o 

tamanho da laringe e o comprimento das pregas vocais nos sexos masculino 

e feminino e sua correlação com a freqüência fundamental. Propõem que 

estas medidas poderiam ser utilizadas para identificar desordens vocais por 

alterações na freqüência fundamental, e servir como base para o tratamento 

desses problemas. 

TITZE et al. (1997) estudam o grau de alongamento das pregas vocais 

em cães produzindo contração dos músculos laríngeos através de 

estimulação elétrica neural. 
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HARRIES et al. (1998) comparam as alterações do comprimento das 

pregas vocais no sexo masculino durante a puberdade com as alterações na 

freqüência fundamental.  

 

2.5. ESTUDOS DO CICLO VIBRATÓRIO E SUAS FASES 

 

HIRANO (1975) descreve índices para análise da relação das diversas 

fases do ciclo vibratório: o Quociente de Abertura (OQ) relaciona a duração 

da fase aberta com a do ciclo vibratório total, enquanto o Quociente de 

Fechamento (CQ) relaciona a duração da fase fechada com a do ciclo 

vibratório total. Ambos são complementares e sua soma corresponde ao 

ciclo vibratório total. O Quociente de Velocidade (SQ) relaciona a duração da 

fase de abertura com a de fechamento, sendo menor que um quando o 

fechamento é mais longo do que a abertura, e maior que um quando a 

abertura é mais longa do que o fechamento. HIRANO; BLESS (1993) 

aprofundam esses conceitos. 

SLAVIT et al. (1990) estudam as vibrações das pregas vocais em 

laringes de cães pela eletroglotografia e fotoglotografia, e produzem fonação 

simulando a contração dos músculos intrínsecos da laringe. Observam que 

as medidas de OQ e SQ são dependentes da tensão longitudinal e 

comprimento das pregas vocais. 

SLAVIT; MCCAFREY (1991), utilizando modelo experimental 

semelhante, relatam que a força aerodinâmica da laringe é regulada 

pelo fechamento glótico e tensão longitudinal, e que o aumento da 
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tensão diminui a eficiência vocal. YANAGI; MCCAFREY (1992) 

confirma esses achados. 

YANAGI et al. (1991) realizam estudo semelhante e observam que 

existe relação entre a intensidade sonora e a pressão subglótica, que a 

freqüência de vibração aumenta com o aumento da tensão, e que o OQ é 

diretamente relacionado com a tensão das pregas vocais e indiretamente 

com a contração do músculo tireoaritenóideo. 

YUMOTO et al. (1995) estudam as alterações da amplitude de vibração 

em relação à variação de tensão das pregas vocais. 

SHIOTANI et al. (1996) estudam as alterações da vibração das 

pregas vocais em laringes humanas excisadas, no registro de peito, 

falsete e na transição de ambos, através do raio-X estroboscópico e da 

cinematografia ultra-rápida. Concluem que ocorrem mudanças nas 

propriedades físicas das pregas vocais durante a transição do registro de 

peito para o de falsete, e que no registro de peito ocorre maior 

adaptabilidade da lâmina própria. 

WOO (1996) realiza medidas quantitativas da vibração das pregas 

vocais obtidas pela vidolaringoestroboscopia e observa que mudanças na 

freqüência afetam o OQ e a duração da fase de abertura e de fechamento. 

SVEC et al. (1999) analisam as características vibratórias das 

pregas vocais na transição do registro de peito para o de falsete em 

laringes excisadas e em cantores. Observam que ocorre uma gradual 

mudança na tensão das pregas vocais durante a transição abrupta de 

registros. Esses autores também observam a existência de fase 
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fechada no registro em falsete. Esse fato também foi observado por 

TIMCKE et al. (1958) e YOSHIDA (1969). 


