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5. DISCUSSÃO 

 

 

5.1. LARINGOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Os primeiros estudos experimentais em laringologia foram realizados 

por FERREIN (1741) apud VAN DEN BERG; TAN (1959) que utiliza laringes 

excisadas de cães para experimentos acústicos, produzindo som de forma 

mecânica. Em 1840, MÜLLER apud VAN DEN BERG; TAN (1959) 

estudando laringes humanas excisadas, propõe a teoria aerodinâmica e 

acústica da fonação. Mas foi somente em 1959 que VAN DEN BERG; TAN 

padronizam um modelo experimental para o estudo de laringes humanas 

excisadas, que produz a vibração das pregas vocais mediante fluxo aéreo 

controlado, umidificado e aquecido. A partir de então, outros autores também 

estudam a produção vocal em modelos experimentais, como VON LEDEN et 

al. (1960), HIROTO (1966), FURUKAWA (1967), KOYAMA et al. (1969), 

ISHIZAKA; MATSUDAIRA (1972), KOYAMA et al. (1972), HIRANO (1974), 

ISSHIKI (1977), TANAKA; TANABE (1986), HSIAO et al. (1994), TSUJI 

(1997) e FIGUEIREDO (2001). Neste trabalho, utilizamos o método 



                                                                                                               Discussão 51 
 

desenvolvido por TSUJI (1997) e FIGUEIREDO (2001) para estudo 

experimental em laringes humanas excisadas. 

Embora a função dos músculos laríngeos tenha sido exaustivamente 

investigada em cães (HIRANO, 1975, KOIKE et al., 1975, MORIO, 1976), 

existem poucos estudos que avaliaram a função dos músculos em laringes 

humanas. Entretanto, TAKASE (1964) estuda esta função em vários animais 

– homem, gato, cão, cabra, vaca, cavalo, rato e porco – por meio de 

estímulos elétricos em cada músculo intrínseco em laringes excisadas, 

demonstrando que a função muscular qualitativa dos músculos 

cricotireóideo, cricoaritenóideo posterior e cricoaritenóideo lateral é 

basicamente a mesma no homem e no cão.  

Apesar de a laringe canina ser o principal modelo experimental em 

estudos descritos na literatura (SLAVIT et al., 1990, SLAVIT; MCCAFREY, 

1991), a laringe humana foi escolhida para este estudo experimental por 

existirem diferenças entre esta e a canina, como espessura e histologia das 

pregas vocais, tamanho dos ventrículos, ausência de ligamento vocal e 

posição das cartilagens cricóidea e tireóidea (BRADLEY, 1959 apud SLAVIT; 

MCCAFREY, 1991, KIRITA et al., 1981). Tais características determinam 

diferenças na onda mucosa, podendo comprometer o entendimento da 

vibração da prega vocal humana e sua alteração clínica.  

A vantagem do estudo experimental para avaliar o comportamento 

vibratório da prega vocal em uma situação específica, como na aproximação 

cricotireóidea, reside na possibilidade de excluírmos os fenômenos 

compensatórios fisiológicos que ocorrem “in vivo” e que dificultam a 
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interpretação dos fenômenos induzidos. Outra vantagem do estudo 

laboratorial é o controle da documentação dos experimentos. A manutenção 

da laringe e do complexo câmera-endoscópio de forma fixa permitiu-nos 

manter a mesma distância e a mesma angulação da filmagem, o que é de 

extrema importância para a obtenção de imagens quimográficas confiáveis 

de determinado ponto da prega vocal.   

Embora esses estudos possam ser realizados com laringes 

conservadas sob refrigeração (HIRANO et al., 1988, TSUJI, 1997), 

preferimos utilizar laringes frescas, com menos de 24 horas “post-mortem”, 

mantidas hidratadas em solução fisiológica. Desse modo, garantimos boa 

vibração das pregas vocais durante o experimento, o que também foi 

observado por VAN DEN BERG; TAN (1959) e JIANG et al. (1999). Segundo 

FUKUDA et al. (1988), uma prega vocal seca ou uma laringe sem 

lubrificação requer elevados fluxo aéreo e pressão subglótica para a 

produção do som. 

 

5.2. AVALIAÇÃO DA VIBRAÇÃO VOCAL 

 

Durante a conversação normal, a prega vocal vibra em torno de 100 a 

300 ciclos por segundo, enquanto no canto pode vibrar 1.000 vezes por 

segundo ou mais. De acordo com COLTON (1983), durante a vibração os 

movimentos de abertura e fechamento ocorrem de forma muito rápida, com 

duração de 0,5 ms a 20 ms. A observação dessa vibração requer técnicas 

especiais e existem, para tanto, alguns métodos que podem ser utilizados, 
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como por exemplo: estroboscopia (ÖERTEL, 1895 apud CASIANO et al., 

1992, KALLEN, 1932, BLESS et al., 1987, KOIKE; IMAIZUMI, 1988, 

SATALOFF et al., 1991, HIRANO; BLESS, 1993), fotografia de alta 

velocidade (FARNSWORTH, 1940, TIMCKE et al., 1959, VON LEDEN et al., 

1960, JIANG, et al., 1998), eletroglotografia (FABRE, 1957), glotografia por 

ultrasom (HERTZ et al., 1970), fotoglotografia (HANSON, et al., 1995) e raio-

X estroboscópico (TSUZUKI et al., 1988, KUSUYAMA et al., 2001). Embora 

a estroboscopia seja o método mais usado clinicamente, além de não ser 

eficiente em vibração aperiódica, sua interpretação é subjetiva. O aparente 

movimento de vibração das pregas vocais observável sob luz 

estroboscópica, representa uma composição ou uma média de muitos ciclos 

vibratórios. Dessa forma, a rápida variação ciclo a ciclo da onda mucosa não 

pode ser observada por esse método. Mesmo na análise objetiva da 

estroboscopia, estudando cada um dos quadros do vídeo (WOO et al., 1991, 

TSUJI, 1997), não é possível analisarmos em detalhes cada um dos ciclos 

vocais.  

Essas limitações podem ser superadas com a utilização de fotografia 

de alta velocidade e a filmagem ultra-rápida (VON LEDEN et al.,1958, 1959, 

1960, JIANG et al., 1998).  Ambas possibilitam avaliar com precisão todas as 

fases de cada um dos ciclos de vibração das pregas vocais; contudo, 

mesmo com o emprego da documentação digital em alta velocidade 

(KIRITANI et al., 1988, HESS; GROSS, 1993), esses métodos não se 

tornaram difundidos na prática, uma vez que ainda apresentam custo 

elevado (FIGURA 07).  
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FIGURA 07 – Representação esquemática comparando a imagem em alta 

velocidade com a estroboscopia  
 

 

Diante dessa dificuldade e pela necessidade de um método objetivo e 

acessível de avaliação da vibração vocal, foi desenvolvida a fotoquimografia 

da laringe por GALL et al. (1971) e, por intermédio desta, a 

videoquimografia, em Groningen pela Lambert Instruments. Segundo seus 

idealizadores (SVEC; SHUTTE, 1996, SHUTTE et al., 1997,1998), esse é 

um sistema de imagem de alta velocidade especialmente desenvolvido para 

a avaliação da vibração das pregas vocais. 

A videoquimografia foi o método escolhido para esse estudo. Essa 

câmera especial tem a vantagem de prover imagens em modo convencional 

e em alta velocidade (quimografia) de um determinado ponto das pregas 

vocais. Nesse último modo, oferece 7.812,5 imagens por segundo, o que 

nos permite obter várias imagens de cada ciclo vocal. 
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Sua principal desvantagem, entretanto, é o fato de apenas uma linha 

isolada ser monitorada, não nos possibilitando examinar minuciosamente o 

comportamento das pregas vocais como um todo, como por exemplo, as 

diferenças de fase ântero-posterior em sua vibração. Antes da obtenção da 

imagem quimográfica, a linha a ser estudada tem que ser escolhida e a 

posição da câmera deve ser ajustada, utilizando-a em modo convencional 

(SVEC; SCHUTTE, 1996). Movimentos da laringe ou da câmera-telescópio 

durante a gravação podem modificar a linha selecionada. Neste estudo 

experimental, utilizamos um sistema analógico de videoquimografia e 

controlamos essas condições pela fixação da laringe e do complexo câmera-

telescópio em tripé, não havendo, dessa maneira, modificação das 

condições de registro. Atualmente, já existem sistemas digitais de análise 

quimográfica, como a videoestroboquimografia (LEE et al., 1998, SUNG et 

al., 1999, LEE et al., 2001) e a quimografia digital de alta velocidade 

(TIGGES et al.,1999, WITTENBERG et al., 2000). Esses dois métodos 

permitem-nos a análise quimográfica após a gravação ter sido feita em 

estroboscopia e filmagem de alta velocidade, respectivamente, o que nos 

possibilita a seleção do local (linha) a ser examinado posteriormente e a 

monitoração das características vibratórias de múltiplas regiões das pregas 

vocais. 

A videoquimografia permite a análise objetiva e detalhada do 

comportamento dinâmico das pregas vocais, possibilitando a quantificação 

dos parâmetros vibratórios: freqüência de vibração, simetria de amplitude e 

fase da vibração, propagação da onda mucosa e as fases do ciclo vibratório 
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(aberta e fechada, de abertura e de fechamento) (FIGURA 08). Desse modo, 

podem ser obtidas imagens nítidas, mesmo nos casos de vibração 

aperiódica e irregular das pregas vocais, quando a investigação 

estroboscópica não é possível.  

Neste estudo, avaliamos somente o ponto médio da porção 

membranosa das pregas vocais, uma vez que, nesse ponto, a cobertura é 

mais espessa e a camada intermediária, mais delgada. A cobertura torna-se 

mais delgada próximo às extremidades anterior e posterior da prega vocal, 

enquanto a camada intermediária torna-se mais espessa (KURITA, 1980, 

HAJI et al., 1991, 1992). Tais características fazem com que no ponto médio 

haja maior mobilidade da mucosa, o que evidencia as possíveis alterações 

da vibração vocal induzidas pela ACT. 
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FIGURA 08 – Imagem quimográfica identificando as fases do ciclo 
vibratório, lábio inferior e superior das pregas vocais 

 FF - Fase fechada 
 Fa - Fase de abertura 
 FA - Fase aberta 
 Ff - Fase de fechamento 
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5.3. EFEITOS DA APROXIMAÇÃO CRICOTIREÓIDEA 

 

Os efeitos da aproximação cricotireóidea são estudados desde 1741, 

quando FERREIN (apud VAN DEN BERG; TAN, 1959) demonstra que, 

aumentando a tensão das pregas vocais pela aproximação das cartilagens 

cricóidea e tireóidea, ocorre aumento da freqüência vocal. Desde então, 

vários estudos têm sido realizados investigando os mecanismos fisiológicos 

que contribuem para as alterações da freqüência vocal (WILLIS, 1829 apud 

HAST, 1966, LONGET, 1841 apud HAST, 1966, MÜLLER, 1843 apud 

HIRANO et al., 1969, KATSUKI, 1950, FAABORG-ANDERSEN, 1957, 

FESSARD; VALLANCIEN, 1957, ISSHIKI, 1959, VAN DEN BERG; TAN, 

1959, HOLLIEN, 1960, ARNOLD, 1961, RUBIN, 1963, LERMOYEZ, 1886 

apud COOPER, 1988). 

A freqüência da voz pode ser variada ao mudarmos a massa das 

pregas vocais, a tensão e o comprimento. A freqüência fundamental 

corresponde ao número de ciclos com que as pregas vocais vibram em um 

segundo. A velocidade de vibração destas relaciona-se com sua espessura-

comprimento-elasticidade: uma prega espessa e frouxa vibra em velocidade 

muito mais lenta do que uma fina e tensa, a qual produz tom mais agudo 

(ISSHIKI, 1989). Na prega vocal, esses três fatores (massa, comprimento e 

tensão) estão interligados e a alteração de um deles obrigatoriamente altera 

os outros, à semelhança de um elástico sendo tracionado (FIGURA 09). A 

freqüência vocal pode ser elevada por meio do estiramento das pregas 

vocais, pela ação do músculo cricotireóideo, com conseqüente aumento da 
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tensão das mesmas. À medida que as pregas vocais são estiradas, ficam 

mais finas, reduzindo a massa por unidade de comprimento. Esse fenômeno 

é máximo no registro em falsete, quando existe redução da massa vibrátil, 

limitando-se somente à borda da prega vocal. 

 

 

FIGURA 09 – Representação de um elástico ao ser tracionado, observando-
se variação simultânea da tensão e massa por unidade de 
comprimento 

 

 

Segundo o modelo de HIRANO (1974), as pregas vocais são divididas 

em cobertura (mucosa) e corpo (ligamento vocal e músculo tireoaritenóideo). 

No registro de peito, ambos participam na vibração, enquanto no falsete 

somente a cobertura vibra (HIRANO, 1975). Neste, a freqüência aumenta 

pelo aumento da tensão longitudinal (alongamento das pregas vocais), 

mediante atividade do músculo cricotireóideo, enquanto no registro de peito, 

a tensão das pregas vocais aumenta pela contração do músculo 

tireoaritenóideo (HIRANO, 1971).  
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O principal músculo responsável pelo aumento da freqüência 

fundamental da voz é o cricotireóideo, existindo perda importante desse 

controle durante paralisia do nervo laríngeo superior (SAWASHIMA, 1974). 

Outra condição também pode levar a alteração da freqüência em pacientes 

do sexo feminino (androfonia) pelo aumento da massa das pregas vocais 

devido a uso crônico de anabolizantes ou hormônios masculinos e na 

síndrome adrenogenital.  

A aproximação cricotireóidea (ISSHIKI et al., 1974, 1983, ISSHIKI, 

1977, 1980, 1989) eleva a freqüência vocal ao simular a contração do 

músculo cricotireóideo por meio de suturas. Esta cirurgia consiste na 

aproximação da borda inferior da cartilagem tireóidea com a borda superior 

da cartilagem cricóidea, anteriormente. Isso leva ao estiramento das pregas 

vocais uma vez que estas se fixam anteriormente, na cartilagem tireóidea 

(comissura anterior) e, posteriormente, nas cartilagens aritenóideas, que, por 

sua vez, se articulam com a cricóidea (articulação cricoaritenóidea). 

Estirando as pregas vocais, a ACT promove aumento da tensão e, 

conseqüentemente redução da massa por sua unidade de comprimento. 

Durante esse processo, podemos ajustar a freqüência vocal controlando a 

distância entre a cartilagem tireóidea e a cricóidea. KITAJIMA et al. (1979) 

descrevem que a freqüência vocal expressa em semitons é linearmente 

relacionada à distância cricotireóidea, com um aumento de 0.15 semitom a 

0.90 semitom por milímetro de aproximação cricotireóidea. SATALOFF et al. 

(1992) e SHAW et al. (1995) modificam a técnica da ACT produzindo a fusão 

cricotireóidea  



                                                                                                               Discussão 61 
 

Outras técnicas também podem elevar a freqüência fundamental da 

voz, como: decorticação das pregas vocais (HIRANO et al., 1976, FRITZELL 

et al., 1982); produção de sinéquia na comissura anterior (DONALD, 1982, 

GROSS, 1999); expansão ântero-posterior da lâmina tireóidea (ISSHIKI, 

1977, 1980, ISSHIKI et al., 1983); avanço da comissura anterior (LE JEUNE 

et al., 1983, TUCKER, 1985); incisões longitudinais nas pregas vocais; 

injeção de corticosteróide; e vaporização parcial com laser de CO2 

(TANABE et al., 1985). 

A ACT foi escolhida para este estudo por ser uma técnica mais 

fisiológica, a qual simula a contração do músculo cricotireóideo. Tecnicamente 

é fácil de ser executada tanto na laringe masculina quanto na feminina. 

Por ser um estudo experimental em laringes excisadas, não existiram 

interferências dos mecanismos compensatórios que ocorrem “in vivo”, como 

a contração simultânea do músculo tireoaritenóideo e as alterações da 

configuração glótica. Desse modo, podemos analisar isoladamente o efeito 

produzido pela ACT, simulando a contração máxima do músculo 

cricotireóideo, mantendo as mesmas condições de adução (configuração 

glótica) e de fluxo aéreo, sem a ação do músculo tireoaritenóideo.   

 

5.3.1. VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO E ACT 

 

O comprimento da porção membranosa das pregas vocais considerado 

foi a medida da comissura anterior ao processo vocal, realizado pré e pós 

ACT. Essa medida foi obtida em posição fonatória (adução), pois segundo 
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HIRANO et al. (1988), as pregas vocais em abdução são mais longas do que 

em adução. O comprimento médio obtido foi de 14,07 mm no sexo feminino 

e 21,38 mm no masculino, sendo maior que os relatados por NISHIZAWA et 

al. (1988) e ARONSON (1985). Nossos achados, entretanto, reforçam os de 

HIRANO et al. (1988) que preconizam que a relação do comprimento da 

prega vocal feminina e masculina é de 2:3. 

No presente estudo experimental, a média de alongamento obtido pela 

ACT foi de 17,63% para o sexo feminino e de 8,85% para o masculino, 

embora tal diferença não tenha sido significante (p = 0,1391). Talvez um 

número maior de casos possa evidenciá-la, pois HIRANO et al. (1988) 

também observam 19% de alongamento das pregas vocais no sexo feminino 

e 10% no masculino, demonstrando que este é significantemente maior em 

mulheres do que em homens. Os autores justificam este achado considerando 

a possibilidade de a anatomia da junção cricotireóidea permitir maior 

mobilidade da cartilagem cricóidea no sexo feminino do que no masculino, e 

de a estrutura glótica, especialmente a prega vocal membranosa, ser mais 

extensível em mulheres. A maior mobilidade da articulação cricotireóidea no 

sexo feminino poderia estar relacionada ao posicionamento mais anteriorizado 

da face articular, permitindo além do movimento de rotação, deslizamento 

ântero-posterior, o que justifica maior alongamento. VILKMAN et al. (1987) 

relatam estudos dessa articulação do ponto de vista histológico, mas não 

comparam diferenças entre sexo e idade. Outra possibilidade que devemos 

considerar é a de a distância cricotireóidea ser proporcionalmente diferente 

entre os sexos. Se for maior no feminino, o percentual de alongamento é 
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maior. É necessário, portanto, que sejam realizados estudos específicos para 

a elucidação desses aspectos. 

TITZE et al. (1997) realizam pesquisa em cães, na qual, por meio da 

estimulação do nervo laríngeo superior e recorrente, simultaneamente, 

observam alongamento das pregas vocais de 18,4% a 47,1%, com valor 

médio de 26,3%. 

 

5.3.2. VARIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA FUNDAMENTAL E ACT 

 

Estudos em voz cantada sugerem que há uma relação linear entre o 

aumento de comprimento das pregas vocais e a freqüência fundamental em 

escala logarítmica na porção média da extensão vocal, havendo relação de 

1,5 mm a 2 mm de aumento de comprimento por oitava (SAWASHIMA et al., 

1983). NISHIZAWA et al. (1988) estudou o comprimento das pregas vocais 

durante a fonação em emissões de diferentes freqüências, demonstrando 

que o alongamento delas aumenta com o aumento da freqüência 

fundamental. Atualmente, sabemos que esse fato é variável (SVEC et al., 

1999), não havendo necessariamente alteração do comprimento das pregas 

vocais com o aumento da freqüência na voz cantada. Por exemplo: a 

manutenção ou o aumento da freqüência fundamental no falsete alto 

ocorreria à custa do aumento do fluxo aéreo e da pressão subglótica e não 

necessariamente do aumento da contração do músculo cricotireóideo. 

A média de comprimento das pregas vocais é maior em homens do que 

em mulheres, que, por outro lado, demonstram maior média de freqüência 
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fundamental (HOLLIEN, 1960, WILLIAMS; ECCLES, 1990). A média da 

freqüência inicial no sexo feminino, no presente estudo, foi de 231,29 Hz, 

enquanto no masculino foi de 161,50 Hz; ou seja, maior no feminino (p = 

0,008), com relação de 1,4:1. Esse achado está de acordo com HARRIES et 

al. (1998), que descrevem relação de 1,5:1, o que equivaleria a 180 Hz para 

mulheres e 120 Hz para homens. 

A média da freqüência fundamental após a ACT aumentou de 231,29 

Hz para 373,57 Hz no sexo feminino e de 161,50 Hz para 277 Hz no 

masculino, o que representou aumento de 68,24% e 83,45%, 

respectivamente. Embora esse aumento tenha sido estatisticamente 

significante em ambos os sexos (p= 0,0001), não houve diferença entre os 

mesmos (p = 0,3525).  

Não observamos correlação linear entre a variação do comprimento da 

porção membranosa das pregas vocais e a freqüência fundamental, 

indicando que outros fatores são importantes em sua determinação, tais 

como massa vibrátil, tensão e pressão subglótica, o que nos leva a 

considerar a variação da massa das pregas vocais por unidade de 

comprimento (WILLIAMS; ECCLES, 1990). 

Muito embora na teoria seja possível mudarmos a freqüência com 

contração isométrica do músculo tireoaritenóideo, mantendo o comprimento 

constante, observações laringoscópicas têm demonstrado que isso não é a 

estratégia predominante de controle usada em humanos (HOLLIEN, 1960, 

NISHIZAWA et al., 1988). A contração isométrica do músculo 
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tireoaritenóideo aumenta a rigidez do sistema, reduzindo a massa muscular 

vibrátil e, conseqüentemente, aumentando a freqüência fundamental. 

Recentes estudos evidenciam que a contração do músculo 

cricotireóideo afeta a viscoelasticidade ou a rigidez das pregas vocais pelo 

aumento da tensão (YANAGI et al., 1991). Outros autores também 

demonstram, experimentalmente, a influência da tensão na rigidez e na 

freqüência vocal, observando que, à medida que ocorre aumento da 

primeira, a segunda também aumenta e continua a manter relação com a 

freqüência fundamental (HAJI et al., 1992).  

A intensificação da rigidez e a compressão medial produzida pela 

contração do músculo tireoaritenóideo levam à elevação da resistência glótica 

ao fluxo aéreo, aumentando a pressão subglótica e, portanto, a freqüência 

fundamental. Quanto maior a pressão subglótica, maior a velocidade do fluxo 

de ar glótico, isto é, a glote abre-se e fecha-se mais rapidamente (KOYAMA et 

al., 1969, YANAGI et al., 1991, HSIAO et al., 1994, 2001). 

 

5.4. CICLO VIBRATÓRIO E ACT 

 

A duração do ciclo vibratório e suas fases (aberta, fechada, de 

abertura e de fechamento) pré e pós ACT foi medida pelo número de linhas 

na imagem digitalizada da videoquimografia - cada uma delas corresponde 

ao tempo de 1 / 7.812,5 segundos (SVEC; SCHUTTE, 1996, SCHUTTE et 

al., 1998). Em nosso estudo, o aumento da freqüência após a ACT 

correlacionou-se significantemente (p = 0,0001) com a redução na duração 
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do ciclo vibratório (37,47%); não houve, entretanto, diferença 

estatisticamente significante entre os dois sexos. As fases aberta e fechada 

comportaram-se de forma semelhante entre os sexos, havendo diminuição 

da duração da fase aberta em 39,82% e da fase fechada em 23,35% 

(FIGURA 10). Esses achados estão de acordo com os resultados de SVEC 

et al. (1999), que estudam as características vibratórias das pregas vocais 

nos registros de peito e falsete. Observam a diminuição da duração das 

fases do ciclo vibratório com o aumento da freqüência fundamental em 

decorrência do aumento da tensão longitudinal que ocorre no falsete. 

 

 
FIGURA 10 – a - Imagem quimográfica pré ACT identificando-se as medidas 

da duração do ciclo vibratório e suas fases 
 b - Imagem quimográfica pós ACT identificando-se a 

diminuição da duração do ciclo vibratório e suas fases 
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Analisando em detalhes a fase aberta, que é dividida em de abertura 

e de ‘fechamento, observamos que, enquanto no sexo feminino houve 

redução similar de ambas as fases (33,09% e 37,82% respectivamente), no 

masculino houve maior redução da fase de abertura (49,37%) do que da de 

fechamento (32,85%), o que foi estatisticamente significante (p=0,0029) 

(FIGURA 11). Dessa forma, nas pregas vocais masculinas houve redução 

principalmente da duração da fase de abertura após a ACT; ou seja, a 

mucosa vocal passou a afastar-se mais rapidamente no sexo masculino do 

que no feminino. De acordo com o descrito por ISSHIKI (1989), a prega 

vocal mais tensa apresenta velocidade de abertura maior, pois nessa 

condição a massa de mucosa a ser deslocada é menor, sendo fácil e 

rapidamente afastada pelo fluxo aéreo e pela pressão subglótica, o que 

determina redução na duração da fase de abertura. O contrário ocorre 

quando as pregas vocais estão frouxas, existindo maior massa para vibrar 

(maior inércia), fato que oferece maior resistência ao fluxo aéreo, afastando-

as mais lentamente. Em nosso estudo, não medimos o grau de 

tensionamento das pregas vocais, mas sabemos que ele está diretamente 

relacionado ao estiramento. Como o grau deste foi similar nos dois sexos (p 

= 0,1391), a redução da duração da fase de abertura deveria também ser 

similar nesses dois grupos. O fato de ela ser, entretanto, mais pronunciada 

no sexo masculino sugere que a relação entre estiramento e tensionamento 

não se comporta igualmente nos dois gêneros, sendo mais evidente no sexo 

masculino. Eventuais diferenças histoestruturais e biomecânicas das pregas 

vocais entre os sexos poderiam justificar esse achado. Estudos específicos 

comparando estiramento, tensão e a histologia das pregas vocais poderiam 

elucidar esses aspectos.  
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FIGURA 11 – Imagem quimográfica pós ACT, identificando-se a diferença 

de duração entre as fases de abertura e de fechamento em 
uma prega vocal masculina 
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Por outro lado, quando analisamos o quociente de velocidade (SQ), 

que é a relação entre a duração da fase de abertura e a de fechamento, não 

observamos diferença estatística entre os sexos (p = 0,8172). O SQ 

comportou-se de forma semelhante pré e pós ACT (p = 0,6719), o que se 

deve à redução da fase de fechamento ser menos significativa do que a de 

abertura no sexo masculino, compensando a diferença encontrada na fase 

de abertura entre os sexos e, portanto, tornando o SQ similar. Tal achado 

também foi observado por TIMCKE et al. (1959) e YANAGI; MCCAFFREY 

(1992), que relatam não haver mudança no SQ com a elevação da 

freqüência fundamental. 

Embora tenha havido redução significante da duração da fase aberta 

e da fechada após a ACT, quando analisamos a duração dessas fases com 

relação à duração do ciclo vibratório total, não encontramos diferença 

estatisticamente significante entre os sexos. O índice OQ, que relaciona a 

duração da fase aberta com a do ciclo vibratório total, diminuiu em 2,83%. O 

CQ, que relaciona a duração da fase fechada com a do ciclo vibratório total, 

indicando a proporção do tempo que a glote permanece fechada (HIRANO, 

1975, HIRANO; BLESS, 1993), aumentou em 22,10%. Tanto para OQ como 

para CQ não houve diferença estatisticamente significante entre os sexos.  

YANAGI; MCCAFFREY (1992) observam em estudos experimentais 

nos quais utilizam a eletroglotografia, que a contração do músculo 

tireoaritenóideo promove aumento da freqüência fundamental e diminuição do 

OQ, enquanto a contração do músculo cricotireóideo resulta em aumento da 

freqüência de vibração e do OQ, pois sua contração durante a fonação no 
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registro em falsete leva à discreta abdução das pregas vocais e à uma fase 

fechada curta ou inexistente. Segundo esses autores, a melhor eficiência 

vocal parece ocorrer quando OQ é aproximadamente 0.5, ou seja, metade do 

ciclo é fechado e metade aberto, por combinada ação dos músculos 

tireoaritenóideo e cricotireóideo. Nossos achados divergiram destes, pois os 

valores médios de OQ e CQ não se modificaram nas condições pré e pós 

ACT, uma vez que encontramos fase fechada mesmo após a ACT máxima, 

condição que deveria corresponder ao falsete (FIGURA 12). Esse achado 

provavelmente se deve ao fato de mantermos, durante o experimento, as 

cartilagens aritenóideas aproximadas por meio de sutura. Essa foi a maneira 

que adotamos para promover o fechamento da glote posterior e obter a 

vibração das pregas vocais. A sutura, entretanto, impossibilitou o afastamento 

dos processos vocais após simulação da contração do músculo cricotireóideo 

pela ACT, o que supostamente ocorre “in vivo” na emissão do falsete, 

abolindo a fase fechada. Esse é, no entanto, um aspecto ainda polêmico na 

literatura, pois existem inúmeros estudos que descrevem a existência de fase 

fechada durante emissões em falsete em humanos (TIMCKE et al., 1958, 

YOSHIDA, 1969, SHIOTANI et al., 1996, SVEC et al., 1999).  
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FIGURA 12 – Identificação em uma imagem quimográfica da existência da 

fase fechada pós ACT 
a- pré ACT 
b- pós ACT 
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De qualquer modo, se a presença da sutura em nosso experimento 

não determinou o aparecimento da fase fechada, com segurança favoreceu 

o aumento de sua duração. A presença da fase fechada modifica a fase 

aberta do ciclo vibratório, principalmente a de fechamento: 

- a fase de abertura corresponde ao afastamento da mucosa pelo 

fluxo aéreo e pela pressão subglótica. Se, por um lado, a fase fechada 

interrompe o fluxo aéreo aumentando a pressão subglótica e, portanto, a 

força que é utilizada no afastamento da mucosa, por outro lado, essa 

mucosa tem de percorrer um trajeto maior até atingir sua amplitude máxima, 

pois inicia sua excursão de uma posição mediana e não paramediana 

(entreaberta). Desse modo, se por um lado é afastada mais rapidamente 

(reduzindo a duração da fase de abertura), por outro, percorre um trajeto 

maior (aumentando a duração dessa fase). Esses efeitos se antagonizam e 

devem minimizar em algum grau o impacto da presença da fase fechada 

sobre a fase de abertura; 

- a fase de fechamento, de certo modo, fica potencialmente mais 

comprometida: com a queda da pressão subglótica, a força mioelástica e o 

efeito de Bernoulli passam a aproximar a mucosa vocal, até um ponto em 

que a pressão subglótica mais uma vez as supera e passa a afastá-las. A 

inexistência da fase fechada torna mais difícil a elevação da pressão 

subglótica, pois esta tem de se estabelecer apesar do escape de ar que 

ocorre pela fenda glótica retardando o início da abertura e, portanto, 

aumentando a duração da fase de fechamento. Por outro lado, a presença 

da fase fechada, ao se interpor entre a de fechamento e o início da fase de 
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abertura, acaba por roubar um período de tempo que deveria ser da fase de 

fechamento, reduzindo, dessa forma, a duração desta fase de fechamento. 

Tais efeitos não se antagonizam, pois são excludentes entre si. Dessa 

maneira, presumimos que a duração da fase de fechamento sofreu um 

impacto muito maior do que a de abertura pela presença da fase fechada. 

Esse efeito fica evidente quando observamos o índice que 

correlaciona a fase de abertura e a de fechamento (SQ): No falsete quando 

não existe fase fechada, a tensão da prega vocal leva a um rápido 

afastamento da mucosa (reduzindo a fase de abertura) e a inexistência de 

fase fechada retarda a elevação da pressão subglótica, prolongando a fase 

de fechamento. Desse modo, existe redução do SQ. No nosso estudo existiu 

fase fechada após a ACT. Houve redução da fase de fechamento, pois parte 

dela foi incluída como fase fechada. Dessa forma, na correlação fase de 

abertura com a de fechamento (SQ), o denominador ficou reduzido 

artificialmente, levando à manutenção do SQ e, conseqüentemente, do OQ e 

do CQ, que foram semelhantes em ambos os sexos.  

 

5.5. RELAÇÃO DA AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DAS PREGAS VOCAIS E 

ACT 

 

A amplitude é definida como a excursão latero-medial da borda livre das 

pregas vocais (BLESS et al., 1987, HIRANO; BLESS, 1993) e é medida como 

a distância da maior excursão da borda livre à linha mediana. Após a ACT, 

houve diminuição significativa (24,74%) da amplitude de vibração das pregas 

vocais, sendo semelhante em ambos os sexos (FIGURA 13). Esses achados 
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são consistentes com os de outros autores (HSIAO et al., 1994, WOO, 1996, 

JIANG et al., 1998). Segundo HAJI et al. (1992) e YUMOTO et al. (1995), a 

mobilidade da borda das pregas vocais é reduzida quando estas são 

estiradas. No registro em falsete, elas vibram com pequena amplitude, sem 

diferença de fase entre o lábio superior e o inferior, e a glote não se fecha 

completamente. Nessas condições acredita-se haver mínima contribuição do 

efeito de Bernoulli. Apesar das pregas vocais femininas vibrarem em 

freqüência maior do que as masculinas, as médias de amplitude de vibração, 

foram semelhantes às masculinas tanto pré como pós ACT.  

 
FIGURA 13 – a - Identificação em uma imagem quimográfica, da amplitude 

de vibração das pregas vocais direita (Ad) e esquerda (Ae) 
pré ACT 

 b - redução da amplitude de vibração das pregas vocais 
direita (Ad) e esquerda (Ae) pós ACT 

 



                                                                                                               Discussão 75 
 

5.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo experimental possibilitou a análise quantitativa do grau de 

alongamento das pregas vocais pela ACT e sua repercussão sobre os 

seguintes parâmetros de vibração vocal: freqüência fundamental, amplitude 

de vibração, duração do ciclo vibratório e de suas fases. Assim, permitiu 

avaliar as alterações biomecânicas das pregas vocais pré e pós a máxima 

aproximação cricotireóidea. Observamos que houve alongamento 

significante das pregas vocais após a ACT, sendo mais evidente no sexo 

feminino. Embora também tenha havido elevação significante da freqüência 

fundamental, esta não se correlacionou com o alongamento das pregas 

vocais. Embora a tensão das pregas vocais não tenha sido avaliada nesse 

estudo, esse achado sugere uma relação distinta entre alongamento e 

tensão entre os sexos, possivelmente relacionada a diferenças anatômicas 

(tamanho e posição relativa entre cartilagens cricóide e tireóide e articulação 

cricoaritenóidea) e histo-estruturais nesses grupos. 

A amplitude de vibração, a duração do ciclo vibratório e suas fases 

diminuíram de forma significante após a ACT, correlacionando-se 

diretamente com o aumento da freqüência fundamental. A redução da fase 

de abertura foi estatisticamente maior no sexo masculino. Embora as pregas 

vocais de laringes femininas tenham apresentado maior alongamento, e as 

masculinas maior redução da fase de abertura, não houve diferença 

significante do efeito da ACT sobre a freqüência vocal entre os sexos. Essas 

diferenças compensaram-se mutuamente, existindo uma provável alteração 
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constante e similar na massa vibrátil por unidade de comprimento em ambos 

os sexos. 

Estudos complementares avaliando a tensão e as características 

histo-estruturais das pregas vocais em ambos os sexos poderão elucidar 

esses achados. 

 


