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RESUMO 

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

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

de um protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO) na qualidade 
vocal e autopercepção de indivíduos com queixa de fadiga vocal e diagnóstico de 
disfonia funcional, e comparar seus efeitos com os EFV e com TVI. Metodologia: 
Estudo clínico randomizado e cego. Participaram 27 voluntários (12 homens e 15 
mulheres), com idades entre 18 e 50 anos, com queixas de fadiga vocal e disfonia 
funcional, divididos igualmente em três grupos: grupo experimental, com aplicação 
de ETVSO (GE), grupo de exercícios de função vocal (GEFV) e grupo de terapia 
indireta (GTVI). Após assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, os 
voluntários realizaram três avaliações nos seguintes momentos: antes da 
intervenção (M1), imediatamente após o término da intervenção (M2) e um mês após 
o término (M3). Foram avaliados o Índice de Fadiga Vocal (IFV), sensação de 
economia vocal, Índice de Desvantagem Vocal (IDV) e a qualidade vocal (análise 
perceptivo-auditiva e acústica). Para os três grupos, o protocolo de terapia foi 
composto por oito sessões, duas vezes/semana com duração de 35 minutos. 
Aplicou-se o teste ANOVA de medidas repetidas (p<0,05) e Tukey para comparação 
dos dados antes e após as intervenções e entre grupos. Resultados: Os resultados 
foram estatisticamente significantes para o fator momento para as seguintes 
variáveis: IFV (p<0,001), economia vocal (p=0,007), IDV (p<0,001). Para IFV e IDV 
houve redução dos escores em M2 que mantiveram-se em M3, porém, para 
economia vocal em M2 há aumento e M3 os valores tendem a aproximar-se de M1. 
A análise perceptivo-auditiva para Grau Geral e Rugosidade na vogal (p=0,015 e 
p=0,029) e na contagem (p=0,036 e p=0,039), mostraram que os grupos são 
diferentes entre si, independente do momento da avaliação. Por fim, a análise 
acústica para frequência fundamental (p<0,001) demonstrou que mulheres possuem 
valores mais elevados que homens e que a Proeminência do Pico Cepstral-
suavizada na emissão da vogal (p=0,019) em mulheres é menor que em homens. 
Conclusão: Em indivíduos com disfonia funcional e queixa de fadiga vocal, os 

ETVSO são tão efetivos em relação à autopercepção de fadiga vocal, economia 
vocal e desvantagem vocal quanto aos EFV e TVI. Da mesma forma que os EFV e a 
TVI, o protocolo de ETVSO apresentara nenhuma mudança na qualidade vocal na 
população estudada.  
 
Palavras-chave: Voz; Distúrbios da Voz; Disfonia; Treinamento da Voz. 



ABSTRACT 

 

Therapeutic protocol based on semi-occluded vocal tract exercises in 

dysphonic subjects: a blind randomized clinical trial 

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

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

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

moment factor for IFV (p<0,001), vocal economy (p=0,007), and VHI (p<0,001). In 
M2 there was a decrease in the IFV and VHI scores keeping to M3. The vocal 
economy improved in M2, whereas in M3 it decreases, tending to M1 values. 
Regarding perceptual analysis, for general degree and roughness in the sustained 
vowel (p=0,015 e p=0,029) and counting numbers (p=0,036 e p=0,039), they only 
show that the groups are different. In the acoustic parameter of the fundamental 
frequency (p<0,001), women show greater values than men and the Cepstral Peak 
Prominence-smoothed (p=0,019) women show a smaller value than men. 
Conclusion: The subjects with functional dysphonia e vocal fatigue complaints, the 
SOVTE protocol is effective as VFE and IVT, regarding vocal fatigue, vocal economy, 
and vocal impairment. All interventions groups did not have changes at voice quality 
in this population. 
 
Key-word: Voice; Voice Disorders; Dysphonia; Voice Training 
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1 Introdução 19 

1 INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

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

muscular das pregas vocais e proporcionando melhora nos movimentos ondulatórios 

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

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

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

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

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

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

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

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

componentes relacionados à produção vocal propriamente dita e é aplicada 

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

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

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

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

DACAKIS, 2007).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentre as diversas abordagens terapêuticas existentes na literatura 

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

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

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

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

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

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

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

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

diversos tipos de disfonias comportamentais. Os EFV foram primeiramente 

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

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

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

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

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

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

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

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

mudanças no funcionamento fisiológico dos mecanismos responsáveis pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comportamentais, agindo sobre os três subsistemas  respiração, fonação e 

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

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

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

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

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

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

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

entre outros (GUZMAN et al., 2016; CIELO et al., 2013; LAUKKANEN, 2012; 

AZEVEDO et al., 2010; SCHARZ e CIELO, 2009; SAMPAIO, OLIVEIRA e BEHLAU; 

2008; GASKILL e ERICKSON, 2008; LAUKKANEN et al., 2008; TITZE, 2006). 

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

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

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

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

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

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

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

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

de melhorar a relação fonte-filtro e movimento ondulatório da mucosa (SMITH e 

TITZE, 2017; GASKILL e ERICKSON, 2010; TITZE, 2006; TITZE, 1988). Quando 

testado em voluntários sem alterações vocais, alguns autores (ENFLO et al., 2013; 

GASKILL e ERICKSON, 2010) verificaram a diminuição do coeficiente de contato 

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

glótico). Observa-se também que diferentes ETVSO podem gerar diferentes valores 

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

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

resistência adequado para cada situação de desequilíbrio fonatório. Ademais, 

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

vocais (DARGIN, DELAUNAY e SEARL, 2016). 

Na presença de alterações funcionais, bem como organofuncionais, os 

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

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

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

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

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

capazes de melhorar a autoavaliação de indivíduos disfônicos sem lesão laríngea 

(COSTA et al., 2011), bem como a sensação de fadiga vocal (KAPSNER-SMITH et 
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al., 2015). Ainda são escassos os estudos (GUZMÁN et al., 2017a; KAPSNER-

SMITH et al., 2015; GUZMÁN et al., 2012) que possam comprovar seus efeitos em 

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

de contribuir para a abordagem terapêutica em indivíduos que apresentam sintomas 

de fadiga vocal e disfonia funcional. 

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

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

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

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

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

com disfonia funcional, com queixa de fadiga vocal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para a obtenção dos dados bibliográficos, foi realizada pesquisa em 

bases de dados nacionais e internacionais, tais como: Scientific Eletronic Library 

OnLine (SciELO), Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), LILACS, PubMed, 

Cochrane e biblioteca da instituição de ensino Faculdade de Odontologia de 

Bauru/Universidade de São Paulo de maneira virtual e por consulta física. A 

pesquisa foi realizada com o objetivo de encontrar trabalhos atuais e antigos, porém 

relevantes e que se relacionam com o tema do presente estudo. 

Não foram encontrados estudos que tenham como grupo experimental a 

Terapia Vocal Indireta (TVI). Esse tipo de abordagem, nos estudos, é usado como 

comparativo ao grupo experimental. 

 

2.1 EXERCÍCIOS DE TRATO VOCAL SEMIOCLUÍDO 

Uma vez que a relação fonte e filtro ocorre de forma não linear (TITZE, 

1988), em modelo computacional é possível visualizar que a produção vocal 

econômica e eficiente pode ser alcançada por meio da semioclusão do trato vocal 

(TITZE, 2006). Tal semioclusão é capaz de gerar mudanças acústicas que ocorrem 

na região supraglótica, as quais são capazes de proporcionar redução do primeiro 

formante o tornando próximo da frequência fundamental, o que se trata de um 

indicativo da reatância inerte (inércia da coluna de ar acima da glote), resultante do 

aumento da impedância do trato vocal (ANDRADE et al., 2014; STORY, 

LAUKKANEN e TITZE, 2000; TITZE, 1988). Logo, tem-se um trato vocal inerte 

auxiliando a vibração das pregas vocais (TITZE, 2001). 

Essas mudanças ocorrem devido a alterações da pressão oral gerada 

pelos ETVSO, que varia de acordo com o grau de resistência oferecida (ANDRADE 

et al., 2016). Porém, de maneira geral, tais exercícios tendem a aumentar a pressão 

oral, bem como a pressão subglótica (relativamente mais que a pressão oral), o que 

gera um aumento da pressão transglótica, fazendo com que as pregas vocais 

aproximem-se suavemente (RADOLF, LAUKKANEN e HORÁCEK, 2014). Ademais 

há a diminuição do limiar pressórico fonatório (STORY, LAUKKANEN e TITZE, 2000; 

TITZE, 1988), o que se trata de um indicativo de menor esforço durante a fonação 

(GUZMÁN et al., 2016) 

Tais exercícios são usados como ferramentas para a abordagem 

terapêutica fisiológica. 
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Laukkanen et al. (2008), investigaram os efeitos do exercício de trato 

vocal semiocluído com tubos de ressonância na atividade muscular laríngea e na 

adução glótica em um sujeito do sexo feminino. Tal sujeito não apresentava 

alterações vocais, previamente evidenciadas por videoestroboscopia, nem 

problemas de saúde. Foram registrados sinais eletromiográficos dos músculos 

cricotireóideo (CT), tireoaritenoideo (TA) e cricoaritenoideo lateral (CAL) antes de 

durante a execução de três exercícios com tubos de ressonância. Também foram 

registrados fluxo aéreo e pressão oral, além de sinais acústicos (antes e após os 

exercícios). O estudo foi dividido em dois experimentos contendo três tarefas. No 

primeiro experimento, para a primeira tarefa, o sujeito realizou a fonação (vogal /u/) 

em um tubo de plástico semirrígido de 30 centímetros de diâmetro e sete milímetros 

de diâmetro interno. Para a segunda tarefa, houve a realização da fricativa bilabial 

última tarefa foi realizada a fonação em canudos de resistência (tubo de plástico de 

19,6 centímetros de comprimento e cinco milímetros de diâmetro interno e 13,8 

centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro interno). Deve-se constar 

que houve um intervalo de 15 minutos em absoluto silêncio e para cada exercício a 

fonação foi realizada cinco vezes. No segundo experimento, dois meses após o 

experimento I, foram realizadas as seguintes tarefas: fonação em um tubo de vidro 

com 30 e 55 centímetros de comprimento com 5,5 milímetros de diâmetro interno 

para ambos, fonação em tubo de plástico de 19,6 centímetros de comprimento e 

cinco milímetros de diâmetro interno. O estudo concluiu que quanto maior a 

impedância do trato vocal há a tendência de aumentar a atividade do músculo TA. 

Além do mais os autores concluíram que a economia e eficiência vocal pode ser 

mais facilmente atingida, havendo uma razão CT/TA alta, porém com condições 

ideais de adução. 

No estudo de Gaskill e Erickson (2010), os autores tiveram como objetivo 

verificar o efeito da fonação em tubo no fechamento glótico, por meio da 

eletrogotografia. Para esse fim, participaram do estudo 15 voluntários do gênero 

masculino, com faixa etária entre 19 e 24 anos de idade, com vozes normais e sem 

queixas vocais. Os voluntários realizaram a emissão da vogal /a/, antes e após a 

realização do exercício para a obtenção das medidas de coeficiente de contato 

glótico, frequência fundamental e valor estimado do primeiro, segundo, terceiro e 

quarto formantes. Os voluntários foram orientados a realizar a emissão da vogal /u/ 
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em tom habitual em um tubo de vidro de oito milímetros de diâmetro interno e 50 

centímetros de comprimento. Ao final do estudo os autores verificaram que durante 

a realização do exercício houve uma leve diminuição do coeficiente de contato 

glótico, o qual retorna aos valores de normalidade no momento após a execução do 

exercício. Portanto, os autores foram capazes de concluir que eles não foram 

capazes de verificar a interação não-linear de fonte e filtro. 

Costa et al. (2011) objetivaram a verificar os efeitos imediatos da fonação 

em canudo em indivíduos com lesão nas pregas vocais. Participaram do estudo 48 

voluntários, dos quais eram 40 mulheres e oito homens, divididos em dois grupos: 

com lesão benigna das cordas vocais e sem lesão. Para o estudo foi utilizado 

canudo de plástico rígido com 8,7 centímetros de comprimento e 1,5 milímetros de 

diâmetro interno. Os voluntários executaram os exercícios durante um minuto, 

passando por autoavaliação, avaliação perceptivo-auditiva, análise acústica e 

avaliação laringoscópica antes e depois de sua realização. A autoavaliação foi 

realizada após a execução do exercício, a qual consistia em um questionário, em 

que o voluntário deveria assinalar se percebeu melhora em sua voz. A avaliação 

perceptivo-auditiva foi realizada por dois fonoaudiólogos especialistas em voz, na 

qual as vozes foram oferecidas em pares e eles foram orientados a selecionar a 

melhor voz ou ambas, caso não houvesse alteração. Para a análise acústica, os 

parâmetros selecionados foram: F0, jitter e shimmer e por fim, para análise 

laringoscópica foram utilizados os parâmetros de constrição do vestíbulo laríngeo e 

presença de fenda glótica. Ao final do estudo, os autores observaram e concluíram 

que a fonação em tubo apresentou resultados estatisticamente significantes apenas 

em relação à variável de autoavaliação, principalmente em relação a emissão vocal 

mais fácil e de melhor qualidade. 

O estudo de Guzmán et al. (2012) teve como objetivo estudar os efeitos 

dos exercícios de trato vocal semiocluído em voluntários diagnosticados com 

disfonia por tensão muscular do tipo I (sem lesões laríngeas). Para tal, participaram 

do estudo 11 estudantes (quatro homens e sete mulheres) de teatro com idades 

variando entre 18 e 23 anos, todos diagnosticados com disfonia por tensão muscular 

do tipo I e sem histórico de terapia vocal. Os voluntários foram submetidos à 

avaliação antes e após a intervenção e as variáveis analisadas foram: imagem 

laríngea (realizada por otorrinolaringologista, por meio de fibra flexível) e análise 

acústica (uso do espectrograma de banda estreita, com gravação da emissão da 
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vogal /a/ sustentada durante dez segundos em tom habitual). Para a análise do 

espectrograma foram convocados cinco juízes com especialização na área, os quais 

deveriam preencher uma escala visual analógica, a qual na extrema esquerda 

indicava poucos harmônicos e predominância de ruído e a extrema direita, riqueza 

de harmônicos e pouco ruído. Os exercícios realizados foram: fonação em tubo de 

plástico com cinco milímetros de diâmetro interno e 30 centímetros de comprimento, 

fonação em tubo de plástico com cinco milímetros de diâmetro interno e dez 

centímetros de comprimento e fonação com o fonema bilabial /ß:/. Tais exercícios 

foram realizados em três repetições cada uma com as seguintes variações: fonação 

em tom habitual, glissando ascendente em intervalos de quinta e oitava e glissando 

descendente também em intervalos de quinta e oitava. Ademais, os voluntários 

realizaram sessões semanais com duração de 30 minutos cada, durante seis 

semanas, além de realizarem os exercícios duas vezes por dia em casa. Em relação 

às imagens espectrográficas, bem como as imagens laríngeas, observou-se 

melhoras. Os autores concluíram que, para tal grupo de indivíduos, os exercícios 

proporcionam um efeito positivo em indivíduos com disfonia funcional, 

principalmente naqueles com disfonia por tensão muscular tipo I. 

Laukkanen et al. (2012) investigaram o efeito da fonação em um canudo 

de plástico nos ajustes do trato vocal e em seus formantes. Foram realizadas 

imagens de ressonância magnética de um sujeito do sexo feminino, de 48 anos de 

idade. A voluntária realizou a fonação da vogal /a/ duas vezes e de maneira 

sustentada, depois realizou fonação em um canudo de plástico (15 centímetros de 

comprimento e cinco milímetros de diâmetro interno), que ocorreu ao longo de cinco 

minutos e novamente realizou a fonação da vogal /a/. Para a análise acústica, a 

voluntária realizou a gravação da vogal /a/ três vezes de maneira sustentada antes e 

após a fonação com o canudo. Os pesquisadores observaram que durante a 

fonação com canudo (por meio das imagens de ressonância magnética), houve 

aumento do plano sagital médio do trato vocal, especialmente com a região frontal 

da cavidade oral, ao ser comparada com a fonação antes do exercício; o mesmo 

padrão permaneceu após a realização do exercício. Observaram ainda que o ápice 

da língua tornou-se mais anteriorizado e seu corpo mais elevado, além do palato 

mole tornar-se mais elevado. As mudanças relacionadas aos formantes, antes e 

após o exercício foram pequenas, havendo um pequeno aumento do terceiro 

formante (F3), enquanto houve diminuição do segundo, quarto e quinto formantes 
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(F2, F4 e F5). O nível de pressão sonora do grupo de formantes aumentou. Logo, os 

pesquisadores puderam concluir que a fonação com o canudo ajuda a aprimorar a 

economia vocal, produzindo voz mais forte, sem esforço vocal. 

Enflo et al. (2013) verificaram os efeitos com fonação em tubo na água na 

colisão das pregas vocais e no limiar pressórico fonatório. Participaram do estudo 20 

cantoras com idade média de 31,75 anos de idade sem queixas e alterações vocais. 

Antes e após a intervenção com o tubo de ressonância as voluntárias realizaram a 

gravação da sílaba /pa/ em diminuendo (diminuição da intensidade vocal durante a 

emissão) em tom habitual, também foi realizado com um intervalo de três semitons. 

Dessa maneira, foram registrados sinais eletroglotográficos, pressão intraoral, limiar 

pressórico fonatório e áudio. Foi feito uso de um tubo de ressonância (vidro) de 27 

centímetros de comprimento, submerso a dois centímetros da superfície da água e 

as voluntárias foram instruídas a realizar o exercício em pitch confortável. Para a 

avaliação perceptivo-auditiva, participaram do estudo oito juízes especialistas em 

voz. Eles receberam as vozes aos pares e assinalaram uma escala visual analógica 

relacionada à função vocal (na qual era representada de muito boa à pior) referente 

a segunda voz do par. Ademais, os autores fizeram uso da derivada do sinal 

eletroglotográfico e pressão intraoral para determinar o limiar de colisão das pregas 

vocais e limiar pressórico fonatório. Observou-se que após a realização do tubo de 

ressonância, os juízes notaram melhoras na qualidade vocal, porém houve aumento 

do limiar de colisão das pregas vocais. Por fim, os autores foram capazes de concluir 

que os tubos de ressonância proporcionaram melhora na qualidade vocal e um 

efeito pulsátil na pressão intraoral, que pode ter gerado o aumento do limiar de 

colisão das pregas vocais. 

No estudo de Guzmán et al. (2013a), os autores analisaram os efeitos 

imediatos da realização da fonação em tubos nas medidas acústicas em voluntários 

disfônicos. Dessa forma, participaram do estudo 41 voluntários, dos quais 25 eram 

mulheres e 16 homens, com idades variando entre 23 e 58 anos. Todos os 

voluntários possuíam alteração leve da qualidade vocal (de acordo com a escala 

GRBASI), tanto no grau geral, quanto no grau de soprosidade. Os voluntários foram 

divididos em dois grupos: experimental (24 voluntários) e controle (17 voluntários). 

Todos realizaram a gravação da leitura de um texto foneticamente balanceado com 

242 palavras antes e após a intervenção, no caso do grupo experimental. Ambos os 

grupos passaram por quatro tarefas fonatórias, porém o grupo experimental as 
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realizou com um tubo de três milímetros de diâmetro interno e 22,8 centímetros de 

comprimento, enquanto o grupo controle realizou a emissão da vogal /a/. As tarefas 

foram as seguintes: emitir a emissão sustentada em pitch e loudness habituais, 

realizar glissandos ascendentes e descendentes em uma faixa confortável, realizar 

emissões curtas e repetidas com variação de pitch e loudness e por fim cantar a 

dois minutos e meio. As variáveis acústicas analisadas foram oriundas do Espectro 

Médio de Longo Termo (EMLT), denomindas: relação alfa, L1-L0 e relação entre 

1000 Hz-5000Hz e 5000Hz-8000Hz. Os autores fizeram uso do software Praat para 

a extração de tais medidas. Ao final do estudo, os autores identificaram aumento do 

valores da relação alfa e L1-L0 e diminuição da relação entre 1000 Hz-5000Hz e 

5000Hz-8000Hz, o que os levou a concluir que a fonação no tubo de plástico, pode 

auxiliar melhora nas características de fonte e filtro em indivíduos levemente 

disfônicos. 

Guzmán et al. (2013b) verificaram se há mudanças no coeficiente de 

contato glótico durante a fonação com tubo e fonação com vibrato. Para essa 

finalidade, participaram do estudo 36 voluntários, cantores de música clássica, com 

idades variando entre 19 e 62 anos, sem histórico de alterações laríngeas e vocais. 

Todos deveriam possuir experiência mínima no canto clássico de cinco anos. O 

estudo foi dividido em quatro tarefas para a mensuração do coeficiente de contato 

glótico, sendo que em todas elas os voluntários realizaram uma emissão de quatro 

segundos em pitch e loudness habituais. As tarefas foram: emissão da vogal /a/ 

sustentada sem a presença do vibrato, emissão em um tubo de plástico de 33,8 

centímetros de comprimento e cinco milímetros de diâmetro interno, novamente a 

emissão da vogal /a/, porém com uso do vibrato e por fim, emissão no tubo de 

plástico com uso do vibrato. Vale ressaltar que a emissão da eletroglotografia para a 

extração do coeficiente de contato glótico ocorreu durante cada tarefa. Não houve 

resultado estatisticamente significante em relação às medidas extraídas durante 

cada tarefa. Porém, na análise intrasujeito, foi possível verificar diminuição do 

coeficiente de contato glótico quando a fonação foi realizada com vibrato, na maioria 

dos sujeitos. Os autores concluíram que o uso de canudos com vibrato durante a 

fonação pode apresentar valor terapêutico no tratamento de alguns pacientes com 

disfonia hiperfuncional. 
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O estudo de Guzmán et al. (2013c) teve como objetivo comparar os 

efeitos de oito exercícios de trato vocal semiocluído na posição vertical da laringe, 

constrição anteroposterior e largura faríngea em indivíduos diagnosticados com 

disfonia hiperfuncional. Participaram do estudo 21 voluntários com faixa etária entre 

20 e 28 anos de idade, sem histórico de tratamento vocal e com diagnóstico de 

disfonia hiperfuncional, sem lesão laríngea. Os voluntários foram submetidos a 

exame laringológico por meio de fibra flexível para a realização das tarefas e 

observação dos parâmetros avaliados. Procurou-se manter a fibra flexível estável 

durante a realização das tarefas, posicionada em direção ao ápice da úvula para 

melhor visualização das variáveis de posicionamento vertical da laringe, contração 

anteroposterior e abertura faríngea. Os exercícios realizados foram: fonação em 

tubo de plástico com seis milímetros de diâmetro interno e 20 centímetros de 

comprimento, tubo de plástico com três milímetros de diâmetros interno e 20 

centímetros de comprimento, fonação em tubo de plástico com seis milímetros de 

diâmetro interno e dez centímetros de comprimento, fonação em tubo de plástico 

com três milímetros de diâmetro interno e dez centímetros de comprimento fonação 

em tubo de plástico (com seis milímetros de diâmetro interno e 20 centímetros de 

comprimento) submerso a três centímetros da superfície da água, fonação com tubo 

de plástico (com seis milímetros de diâmetro interno e 20 centímetros de 

comprimento), técnica da firmeza glótica e vibração sonorizada de língua. Para a 

avaliação perceptiva da imagem, foram selecionados três juízes fonoaudiólogos, 

com experiência mínima, em alterações vocais, de quatro anos. As imagens foram 

apresentadas sem áudio, as quais os juízes assinalaram em uma escala de um a 

cinco para cada variável analisada. Dessa forma, com base nos resultados 

encontrados, os autores concluíram que as variáveis analisadas podem ser 

modificadas pela realização dos exercícios apresentados. Ademais, eles afirmaram 

que a fonação com tubo submerso na água e com tubo de três milímetros de 

diâmetro interno, provocaram mudanças mais proeminentes. 

No estudo de Andrade et al. (2014) os autores estudaram os efeitos de 

sete exercícios de trato vocal semiocluído em voluntários sem alterações vocais e 

saudáveis por meio de eletroglotografia e análise acústica. O objetivo do estudo foi 

de quantificar e correlacionar as mudanças na frequência fundamental e no 

quociente de contato glótico. Para esse fim, participaram do estudo sete homens e 

16 mulheres, porém devido ao pobre sinal eletroglotográfico, permaneceram apenas 
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16 voluntários (dez mulheres e seis homens). Os seguintes exercícios foram 

realizados por aproximadamente quatro segundos: LaxVox, canudo de plástico (12,5 

centímetros de comprimento e quatro milímetros de diâmetro interno), vibração de 

lábios, vibração de língua, humming, firmeza glótica e vibração de língua combinada 

com firmeza glótica. Foi realizada a emissão da vogal sustentada /a/ em pitch e 

loudness habituais como um controle dos exercícios. As seguintes variáveis foram 

avaliadas: quociente de contato glótico, variação do quociente de contato glótico, 

frequência fundamental, variação da frequência fundamental e diferença entre o 

primeiro formante e a frequência fundamental. Dessa forma, foi possível averiguar 

que exercícios como LaxVox, vibração de língua, vibração de lábios e firmeza glótica 

combinada com vibração de língua apresentam maior variação da frequência 

fundamental e variação do quociente de contato glótico. Por fim, os autores foram 

capazes de concluir que os ETVSO podem ser divididos em dois grupos: exercícios 

com uma fonte vibrante, que apresentam menor variação do quociente de contato 

glótico, bem como da frequência fundamental e menor diferença entre o primeiro 

formante e a frequência fundamental. O outro grupo, com duas fontes vibrantes que 

promovem maior variação da frequência fundamental, bem como do quociente de 

contato glótico e maior diferença entre o primeiro formante e a frequência 

fundamental. 

Maxfield, et al. (2014), investigaram a pressão intraoral provocada por 13 

exercícios de trato vocal semiocluído. O estudo foi composto por 20 voluntários, com 

idades variando entre 20 e 72 anos, divididos em 10 mulheres (cinco cantoras e 

cinco não cantoras) e 10 homens (cinco cantores e cinco não cantores). Todos os 

indivíduos eram saudáveis e não apresentavam alterações vocais evidenciadas por 

protocolo previamente aplicado. Para a mensuração da pressão intraoral foi 

posicionado um transdutor de pressão inserido na cavidade oral (o indivíduo o 

segurava entre os lábios) e posicionado atrás da semioclusão a ser provocada. Os 

exercícios realizados foram os seguintes: canudo de 14,1 centímetros de 

comprimento e 3,5 milímetros de diâmetro interno, um canudo de bebida de 19,5 

centímetros de comprimento e 6 milímetros de diâmetro interno, canudo longo e 

curvado de 36 centímetros de comprimento e cinco milímetros de diâmetro interno  

submerso a sete centímetros da superfície da água , emissão da vogal /u/, 

/, sons nasais /m/ e /n/, vibração de lábios, vibração 

de lábios e língua e vibração de língua apenas. Observou-se que houve menor 
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pressão intraoral em mulheres do que em homens, entretanto a classificação do 

nível de pressão exercido para cada exercício foi a mesma para ambos os gêneros. 

Dessa forma, os autores do presente estudo concluíram que as informações obtidas 

suportam um ranque preliminar de ETVSO, de acordo com a pressão intraoral 

produzida durante a fonação. Portanto, nota-se que a variação de pressão intraoral 

varia de forma significante tanto de exercício para exercício, quanto de gênero do 

indivíduo a executá-lo, fazendo-os questionar a respeito da igualdade da eficácia de 

tratamento. Além do mais, foi observado no estudo que fonação em pequenos tubos 

ou canudos proporcionam resistência comparável ou maior que a resistência glótica. 

Kapsner-Smith et al. (2015) compararam os resultados da terapia com 

EFV com um protocolo de terapia com fonação em tubo, proposto pelos autores. 

Participaram do estudo 21 voluntários, dos quais sete eram mulheres e quatro 

homens (faixa etária de 32 a 72 anos de idade), todos com queixas e alterações 

vocais, as quais eram de disfonia funcional e organofuncional. Todos os voluntários 

preencheram o Índice de Desvantagem Vocal, realizaram gravação da vogal 

sustentada e conversa espontânea antes e após o tratamento. Além disso, após o 

tratamento, todos foram orientados a preencher um questionário a respeito da 

autopercepção dos efeitos dos tratamentos na voz. Os voluntários foram divididos 

em dois grupos, em ambos os grupos as sessões terapêuticas ocorreram uma vez 

por semana, com duração de 30 a 60 minutos, durante seis semanas. O grupo de 

EFV realizou os exercícios conforme proposto por Stemple e deveriam realizar em 

casa, todos os dias, duas repetições, duas vezes ao dia. Em relação ao grupo de 

fonação em tubo, foi utilizado um tubo de 14,1 centímetros de comprimento e quatro 

milímetros de diâmetro interno; os voluntários deveriam realizar dez repetições de 

glissando ascendente e descendente, dez repetições de fonação com acentos, 

cantar pelo tubo com dez versos da mel  e por fim, 

imitar a prosódia de leitura. Para rotina em casa, eles foram orientados a realizar 

cada exercício durante um minuto, quatro vezes ao dia. Os autores identificaram que 

o protocolo com a fonação em tubo melhorou a qualidade vocal em indivíduos com 

disfonia leve a moderada e com fadiga vocal. Em relação aos EFV, o protocolo em 

questão não se mostrou inferior. 

O estudo de Dargin, DeLaunay e Searl (2016) objetivou comparar as 

mudanças na atividade laríngea durante a execução de três exercícios de trato vocal 

semiocluído diferentes. Logo, participaram do estudo quatro cantores, três homens 
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classificados como tenor e uma mulher classificada como soprano; todos com 

idades variando entre 25 a 35 anos. Os voluntários não possuíam alterações 

laríngeas, bem como queixas vocais. Eles foram submetidos a exame laríngeo, 

realizado por fonoaudiólogo para a verificação da faringe, hipofaringe e laringe. Após 

a verificação, a nasolaringoscopia foi posicionada de tal maneira para que fosse 

possível a visualização das pregas vocais durante a realização dos exercícios. Foi 

solicitada a emissão prolongada da vogal /i/ em pitch e loudness habituais, bem 

como em glissando ascendente e descendente. Foi realizada fonação em tubo de 

plástico (7,75 centímetros de comprimento e três milímetros de diâmetro interno), 

vibração de lábios e língua. Durante a realização de cada exercício foi realizada 

estroboscopia, cuja imagem foi analisada por dois fonoaudiólogos. Eles seguiram 

um protocolo (escala de zero a dez) com os seguintes parâmetros: amplitude da 

onda mucosa, amplitude da movimentação da borda livres das pregas vocais, fase 

de fechamento, fechamento glótico, constrição anteroposterior e mediana. Por fim, 

os autores do estudo apresentaram os resultados por participante e foram capazes 

de concluir que há variações entre a aplicação de cada ETVSO para cada 

participante. Entretanto, durante a execução dos exercícios, todos apresentam 

resultados positivos, como melhora da onda mucosa e constrição laríngea. 

No estudo de Fedel et al. (2016), os autores objetivaram estudar os 

efeitos imediatos do uso do LaxVox em cantores em relação à autoavaliação e 

análise acústica. Para esse fim, participaram do estudo 23 cantores, entre eles 13 

mulheres e 10 homens, com idades entre 18 e 47 anos, com voz e laringe normais e 

sem  queixas vocais. Os voluntários realizaram a gravação da emissão da vogal 

contagem de um a dez e canto de parte de uma música atual no repertório de cada 

voluntário, antes e após a realização dos exercícios. Apenas após, houve o 

preenchimento de um questionário de autoavaliação, no qual os voluntários 

deveriam responder se a voz melhorou, piorou (nesse caso, deveria haver a 

descrição) ou se não notaram mudanças. Os voluntários executaram exercícios com 

uso do LaxVox de três maneiras durante um minuto cada, com o tubo submerso  a 

dois centímetros da superfície da água. A primeira maneira foi emissão da vogal /u/ 

em tom habitual, em seguida foi realizado glissando ascendente e descendente e 

por fim, em escala ascendente e descendente. Para a análise perceptivo-auditiva 

(emissão da vogal e contagem de números), participaram três fonoaudiólogos com 

experiência na área. As vozes foram exibidas em pares e o profissional deveria 
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escolher a melhor emissão. Tal análise também foi realizada por três professores de 

canto. Em relação à análise acústica, as variáveis estudadas foram jitter, shimmer, e 

proporção Glottal to Noise Excitation (GNE). Os autores observaram que os 

voluntários relataram tanto para voz cantada, quanto para a contagem de números, 

melhor emissão após a realização do exercício. Eles observaram que houve 

aumento da frequência fundamental e redução do GNE para mulheres. Em relação 

às outras variáveis, não houve mudança estatisticamente significante. 

Guzmán et al. (2016), investigaram os efeitos de tubos com a 

extremidade livre no ar e submerso na água em variáveis de pressão e na adução 

glótica. Para o estudo, participaram 45 voluntários, dentre eles 12 classificados com 

vozes normais e sem treinamento vocal (seis homens e sete mulheres), nove com 

vozes normais e com treinamento vocal (dois homens e sete mulheres), 14 

diagnosticados com disfonia por tensão muscular (cinco homens e nove mulheres) e 

por fim, dez com paralisia unilateral de prega vocal (dois homens e oito mulheres). 

As variáveis analisadas foram: coeficiente de contato glótico, pressão oral, pressão 

subglótica e pressão transglótica. Para a obtenção dos dados, os voluntários 

repetiram a sílaba /pa/ e, em seguida, realizaram três repetições de cada um dos 

seguintes exercícios: fonação em tubo com a parte distal no ar (cinco milímetros de 

diâmetro interno e 25,8 centímetros de comprimento), fonação em tubo com a parte 

distal no ar (2,7 milímetros de diâmetro interno e 10,7 centímetros de comprimento), 

tubo de silicone com a parte distal no ar (um centímetro de diâmetro interno e 55 

centímetros de comprimento), tubo de silicone submerso a três centímetros da 

superfície da água e depois a dez centímetros. Os autores verificaram, para a 

autoavaliação, houve melhora na emissão vocal na fala e no canto. Em relação a 

avaliação perceptivo-auditiva não houveram diferenças estatisticamente significantes 

e para a análise acústica, houve aumento da frequência fundamental para mulheres 

e diminuição da proporção ruído harmônico. Por fim, os autores determinaram que, 

por meio das variáveis analisadas, os exercícios se comportam da mesma maneira 

em cada patologia vocal, bem como em voluntários vocalmente saudáveis, esse fato 

os faz ressaltar na orientação quanto a realização e escolha correta dos exercícios. 

Guzmán et al. (2017a) tiveram como objetivo determinar a eficácia da 

terapia com resistência na água, em longo prazo, em voluntários com alterações 

vocais. Inicialmente, participaram do estudo 28 voluntários, com faixa etária entre 18 

e 50 anos de idade, com queixas e alterações vocais e ausência de lesão laríngea 
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evidenciada por exame laríngeo. Os voluntários foram divididos igualmente em dois 

grupos: terapia com resistência na água e fonação em tubo com a parte distal no ar. 

Apenas 20 voluntários, dez em cada grupo, finalizaram a pesquisa. As variáveis 

analisadas antes e após as intervenções foram: medidas aerodinâmicas (pressão 

subglótica, resistência glótica, limiar pressórico fonatório e fluxo gótico), medidas 

eletroglotográficas (coeficiente de contato glótico) e acústicas (L1-L0 e relação alfa); 

todas extraídas da fonação sustentada da vogal /a/ em tom habitual, emissão da 

sílaba /pa/ e leitura de um texto foneticamente balanceado, respectivamente. 

Também foi realizada análise perceptivo-auditiva, realizada por três juízes, os quais 

fizeram uso de uma escala visual analógica para a qualidade de ressonância da voz, 

por meio da gravação do texto foneticamente balanceado. A autoavaliação vocal foi 

mensurada por meio do questionário Índice de Desvantagem Vocal e por meio de 

uma escala visual analógica, a qual indicava a qualidade de ressonância que o 

voluntário sentia. Todos realizaram oito sessões, uma vez por semana, com duração 

de 30 minutos cada. O grupo designado à terapia com resistência na água, realizou 

os exercícios com tubo de plástico de cinco milímetros de diâmetro interno e 25,8 

centímetros de comprimento, submerso a cinco centímetros da superfície da água. 

Os exercícios abrangeram fonação em pitch e loudness habituais, glissandos 

ascendente e descendente, acentos de pitch e loudness, mesa di voce e cantar a 

melodia de 

no ar, os autores fizeram uso do mesmo tipo de tubo e com as mesmas variações do 

exercício. Ao final do estudo, os autores encontraram que não há diferenças entre os 

protocolos de terapia e que ambos são capazes de melhorar a função vocal e a 

autopercepção dos voluntários quanto à qualidade vocal. 

O estudo de Guzmán et al. (2017b) teve como objetivo observar os efeitos 

de dois tipos de tubos em imagens bidimensionais e tridimensionais do trato vocal. 

Para esse fim, participaram do estudo, dez voluntários, entre eles seis mulheres e 

quatro homens com idades entre 21 e 43 anos. Todos os voluntários receberam 

previamente o diagnóstico de disfonia hiperfuncional leve e nunca foram submetidos 

à terapia vocal. Os autores do estudo analisaram imagens de tomografia 

computadorizada antes, durante e após a fonação com dois tipos de tubos de 

plástico (tubo 1 com cinco milímetros de diâmetro interno e 25,8 centímetros de 

comprimento e tubo 2 com 2,7 milímetros de diâmetro interno com 10,7 centímetros 

de comprimento). Primeiramente foi solicitado para que os voluntários emitissem a 
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vogal /a/ sustentada em pitch e loudness habituais, para que em seguida houvesse a 

realização da fonação no tubo 1 durante 15 minutos, para posterior emissão da 

vogal /a/. Após descanso de 20 minutos em absoluto silêncio, o mesmo 

procedimento foi realizado com o tubo 2. Os autores encontraram que, de maneira 

geral, houve um aumento do comprimento vertical do trato vocal, aumento da altura 

do dorso da língua, orofaringe e hipofaringe mais amplas e melhor fechamento 

velofaríngeo durante a realização dos exercícios. Porém apenas os valores da 

hipofaringe foram estatisticamente significantes. Ademais, foi observado que 

mudanças mais proeminentes ocorrem para a realização do exercício com o tubo 2. 

Dessa maneira, após o estudo, os autores concluíram que a realização do exercício 

vocal com tubos provoca um aumento geral do volume do trato vocal. Essa mudança 

torna-se mais perceptível quando a fonação é realizada com um tubo que oferece 

maior resistência à passagem de energia acústica. Entretanto, nem sempre as 

mudanças encontradas são mantidas após a realização do exercício. 

Antonetti et al. (2018) analisaram os efeitos imediatos do LaxVox e da 

Oscilação Oral de Alta Frequência Sonorizada (OOAFS) em indivíduos vocalmente 

saudáveis e sem queixas vocais. O objetivo do estudo foi comparar os efeitos do 

LaxVox com os efeitos da OOAFS. Para esse fim, participaram do estudo trinta 

voluntários, com idades variando entre 18 e 45 anos, dos quais 15 eram homens e 

15 mulheres. Os voluntários realizaram ambas as técnicas durante três minutos, com 

um washout de uma semana. As variáveis analisadas antes e após a execução das 

técnicas foram: intensidade doas sintomas vocais e laríngeos, tempo máximo de 

fonação de /a/, /s/, /z/ e contagem de números. Em relação à intensidade dos 

em mulheres após a realização do LaxVox e di

No tempo máximo de fonação, houve aumento do /z/ em mulheres após a realização 

do LaxVox e para homens, apenas após a realização da OOAFS houve aumento de 

/s/, /z/ e contagem de números. Ao final do estudo, os autores concluíram que 

ambos os exercícios possuem efeitos imediatos positivos na voz. 

No Quadro 1 encontra-se um resumo da revisão de literatura. 
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(continua) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Laukkanen 
et al., 2008 

Investigar os efeitos dos 
ETVSO na atividade 

muscular laríngea e na 
adução glótica em um 

sujeito do gênero 
feminino 

Não informado 1 voluntário do 
gênero feminino 
sem alterações e 
queixas vocais 

Experimento I: Fonação 
em tubo de plástico 
semirrígido (7 mm 

diâmetro), som fricativo 

(5 mm e 2,5 mm de 
diâmetro) 

Experimento II: Tubo de 
vido (5,5 mm de 

diâmetro), tubo de 
plástico (5 mm de 

diâmetro) 

Para cada exercício foi 
realizada fonação 5 

vezes com descanso 
de 15 minutos entre os 

exercícios 

Avaliação 
eletromiográfica 
dos músculos: 
CT, TA e CAL 

Quanto maior a 
impedância do trato 
vocal há a tendência 

de aumentar a 
atividade do músculo 
TA. Além do mais a 

economia e eficiência 
vocal pode ser mais 
facilmente atingida, 
havendo uma razão 
CT/TA alta, porém 

com condições ideais 
de adução 

Gaskill e 
Erickson, 

2010 

Verificar o efeito da 
fonação em tubo no 
fechamento glótico 

Não informado 15 voluntários do 
gênero masculino 

com vozes 
normais, sem 

queixas vocais e 
faixa etária de 19 

a 24 anos de 
idade 

Fonação em tubo de 
vidro (8 mm de diâmetro) 

1 minuto Avaliação 
eletoglotográfica 
(coeficiente de 

contato glótico) e 
acústica (F0 e F1, 

F2, F3 e F4) 

Durante a realização 
do exercício houve 

diminuição do 
coeficiente de contato 

glótico e após a 
execução tais valores 

voltam a ser como 
antes do exercício. 

Costa et al., 
2011 

Verificar os efeitos 
imediatos da fonação 

com canudo em 
indivíduos com lesão de 

pregas vocais 

Não informado 48 voluntários (40 
mulheres e 8 

homens) 

Tubo de plástico (1,5 mm 
de diâmetro interno) 

1 minuto Autoavaliação, 
avaliação 

perceptivo-
auditiva, acústica 

(F0, jitter, 
shimmer) e de 

imagem laríngea 

A fonação em tubo 
apresentou 
resultados 

estatisticamente 
significantes apenas 
em relação à variável 

de autoavaliação, 
principalmente em 
relação a emissão 

vocal mais fácil e de 
melhor qualidade. 

Guzmán et 
al., 2012 

Estudar os efeitos dos 
ETVSO em voluntários 
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

 Diagnosticados com 
disfonia por tensão 

muscular tipo I 

Não informado 11 estudantes (4 
homens e 7 

mulheres) com 
faixa etária entre 
18 a 23 anos de 

idade 
diagnosticados 

com disfonia por 
tensão muscular 

tipo I 

Fonação com tubo de 
plástico (5 mm de 

diâmetro interno) de 30 e 
10 centímetros de 

comprimento, emissão 
do fonema bilabial /ß:/. 

Todas as emissões 
foram realizadas em: em 

pitch e loudness 
habituais; glissando 

ascendente em 
intervalos de quinta e 

oitava; glissando 
descendente em 

intervalos de quinta e 
oitava 

6 sessões semanais 
com 30 minutos de 

duração 

Imagem laríngea 
e análise acústica 
(espectrograma 

de banda estreita) 

Os exercícios 
proporcionam um 

efeito positivo 
(melhora da imagem 

laríngea e 
espectrograma) em 

indivíduos com 
disfonia funcional, 

principalmente 
naqueles com 

disfonia por tensão 
muscular tipo I. 

Laukkanen 
et al., 2012 

Investigar os efeitos da 
fonação com canudo 
nos ajustes do trato 

vocal e seus formantes 

Não informado 1 voluntário do 
gênero feminino 
de 48 anos de 

idade sem 
queixas e 

alterações vocais 

Fonação em canudo de 
plástico (5 mm de 

diâmetro) 

5 minutos Imagem de 
ressonância 
magnética e 

análise acústica 
(F0, F1, F2, F3, 

F4 e F5) 

Aumento do plano 
sagital médio do trato 
vocal, especialmente 
na a região frontal da 

cavidade oral; o 
mesmo padrão 

permaneceu após a 
realização do 

exercício, ápice da 
língua mais 

anteriorizado e seu 
corpo mais elevado, 

além da maior 
elevação do palato 

mole. Aumento do F3 
e diminuição deF2, 

F4 e F5.  
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Enflo et al., 
2013 

Verificar os efeitos com 
fonação em tubo na 
água na colisão das 
pregas vocais e no 

limiar pressórico 
fonatório 

Não informado 20 cantoras com 
idade média de 
31,75 anos sem 

queixas e 
alterações vocais 

Fonação em tubo de 
ressonância (vidro) 

submerso à dois 
centímetros da superfície 

da água, em pitch 
confortável 

2 minutos Análise 
eletroglotográfica, 

aerodinâmicas 
(pressão intraoral 
e limiar pressórico 

fonatório e 
análise 

perceptivo-
auditiva 

Após a realização do 
tubo de ressonância, 

os juízes notaram 
melhoras na 

qualidade vocal, 
porém houve 

aumento do limiar de 
colisão das pregas 

vocais 

Guzmán et 
al., 2013a 

Analisar os efeitos 
imediatos da fonação 

em tubos em 
voluntários disfônicos 

Não informado 41 voluntários (25 
mulheres e 16 
homens) com 

faixa etária entre 
23 e 58 anos com 
queixas vocais e 
alterações leves 

Grupo 1 (24 voluntários) 
 fonação em tubo de 3 

mm de diâmetro. 
Grupo 2 (17 voluntários) 

 emissão da vogal /a/. 
Variações grupo 1 e 2: 
emissão sustentada em 

pitch e loudness 
habituais, glissando 

ascendente e 
descendente em faixa 

confortável e emissão da 

 

2,5 minutos Análise acústica 
(EMLT  relação 

alfa, L1-L0 e 
relação entre 

1000 Hz-5000Hz 
e 5000Hz-
8000Hz) 

Aumento dos valores 
da relação alfa e L1-
L0 e diminuição da 
relação entre 1000 

Hz-5000Hz e 
5000Hz-8000Hz. 

Guzmán et 
al., 2013b 

Verificar se há 
mudanças no 

coeficiente de contato 
glótico durante a 

fonação em tubo e 
fonação com vibrato 

Não informado 36 voluntários 
(cantores de 

música cássica) 
com idades entre 
19 e 62 anos sem 

alterações e 
queixas vocais 

Tarefa 1  emissão da 
vogal /a/ sustentada sem 

vibrato 
Tarefa 2  emissão em 

pitch e loudness 
habituais em tubo de 
plástico ( 5 mm de 

diâmetro) sem vibrato 
Tarefa 3  emissão da 

vogal /a/ sustentada com 
vibrato 

 

4 segundos Análise 
eletroglotográfica 

(coeficiente de 
contato glótico) 

Não houve resultados 
estatisticamente 
significantes em 

relação às medidas 
extraídas durante 
cada tarefa. Na 

análise intrasujeito, 
foi possível verificar a 

diminuição do 
coeficiente de contato 

glótico quando a 
fonação foi realizada  
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

    Tarefa 4  emissão em 
pitch e loudness 

habituais em tubo de 
plástico ( 5 mm de 

diâmetro) com vibrato 

  com vibrato, na 
maioria dos sujeitos 

Guzmán et 
al., 2013c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparar os efeitos de 
oito ETVSO na posição 

vertical da laringe 

Não informado 21 voluntários 
com faixa etária 

entre 20 e 28 
anos de idade e 
diagnosticados 
com disfonia 

hiperfuncional 

Fonação em tubo de 
plástico (6 mm de 

diâmetro e 20 cm de 
comprimento), tubo de 

plástico (3 mm de 
diâmetro e 20 cm de 

comprimento), fonação 
em tubo de plástico (6 

mm de diâmetro e 10 cm 
de comprimento), 

fonação em tubo de 
plástico (3 mm de 

diâmetro e 10 cm de 
comprimento) fonação 
em tubo de plástico (6 

mm de diâmetro e 20 cm 
de comprimento) 

submerso a 3cm da 
superfície da água, 

fonação com tubo de 
plástico (6 mm de 

diâmetro interno e 20 cm 
de comprimento), técnica 

da firmeza glótica e 
vibração sonorizada de 

língua 

7 segundos Imagem laríngea 
(posição vertical 

da laringe, 
constrição 

anterposterior e 
abertura faríngea) 

Abaixamento da 
laringe, aumento da 
amplitude faríngea e 

diminuição da 
constrição 

anteroposterior. 
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Andrade et 
al., 2014 

Quantificar e 
correlacionar as 
mudanças na 

frequência fundamental 
e no quociente de 

contato glótico 

Não informado 16 voluntários (10 
mulheres e 6 
homens) sem 

queixas e 
alterações vocais 

LaxVox submerso a 2 cm 
da superfície da água, 

vibração de lábios, 
vibração de língua, 
humming, firmeza 

glótica, vibração de 
língua associada à 

firmeza glótica e emissão 
da vogal /a/ sustentada 

como controle. 
Todas as emissões em 

pitch e loudness 
habituais 

4 segundos Análise 
eletroglotográfica 

(coeficiente de 
contato glótico e 

variação do 
coeficiente de 

contato glótico) e 
acústica (F0, 

variação de F0 e 
diferença entre F1 

e F0) 

Exercícios como 
LaxVox, vibração de 
língua, vibração de 
lábios e vibração de 
língua combinada 

com firmeza glótica 
apresentam maior 

variação da 
frequência 

fundamental e 
variação do quociente 

de contato glótico. 

Maxfield et 
al., 2014 

Investigar a pressão 
intraoral provocada por 

13 ETVSO 

Não informado 20 voluntários (10 
mulheres e 10 

homens) 
saudáveis e sem 
alterações vocais 

Canudos de plástico(3,5 
mm e 6 mm de 

diâmetro), canudo (5 mm 
de diâmetro) submerso a 

sete cm superfície da 
água, emissão da vogal 

/v/ e /z/, sons nasais /m/ 
e /n/, vibração de lábios, 

vibração de lábios e 
língua e vibração de 

língua apenas 

Não informado Análise 
aerodinâmica 

(pressão intraoral) 

Menor pressão 
intraoral em 

mulheres, variação da 
pressão intraoral 

entre os exercícios e 
pequenos tubos 
proporcionam 

resitência maior ou 
igual a firmeza 

glótica. 

Kapsner-
Smith et al., 

2015 

Comparar os resultados 
da intervenção com 

EFV com um protocolo 
de fonação em tubo 

Não informado 21 voluntários (17 
mulheres e 4 
homens) com 

idades entre 32 e 
72 anos com 

queixas e 
alterações vocais 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  Tubo de 
plástico (4 mm de 

diâmetro) em glissando 
ascendente e 

descendente, fonação 
com acentos, melodia 

e imitar a prosódia de 
leitura 

6 sessões com 
encontros semanais de 

30 a 60 minutos de 
duração. 

Para Grupo 2 cada 
variação foi realizada 

por 10 repetições 

Autoavaliação 
(IDV) e análise 

perceptivo-
auditiva 

O protocolo com a 
fonação em tubo 

melhorou a qualidade 
vocal em indivíduos 
com disfonia leve a 
moderada e com 
fadiga vocal. Bem 

como os EFV. 
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Dargin, 
DeLaunay e 
Searl (2016) 

Comparar as mudanças 
na atividade laríngea 

durante a execução de 
3 ETVSO 

Estudo 
prospectivo de 

séries de 
casos 

4 cantores (3 
homens e 1 

mulher) com faixa 
etária entre 25 a 
35 anos de idade 
sem alterações 

vocais e laríngeas 

Fonação em tubo de 
plástico (3 mm de 

diâmetro), vibração de 
lábios e vibração de 

língua  

Três repetições Imagem laríngea Melhora da onda 
mucosa e da 

constrição laríngea 

Fedel et al., 
2016 

Estudar os efeitos 
imediatos do LaxVox 

em cantores 

Estudo 
observacional 

e analítico 

23 cantores (13 
mulheres e 10 
homens) com 

faixa etária entre 
18 e 47 anos de 

idade sem 
queixas e 

alterações vocais 

Variações do LaxVox 
submerso a dois 

centímetros da superfície 
da água: em pitch e 
loudness habituais, 

glissando ascendente e 
descendente em escala 

ascendente e 
descendente. 

3 minutos 
 

Análise 
perceptivo-
auditiva e 

acústica (jitter, 
shimmer e 

proporção ruído 
harmônico) 

Aumento da 
frequência 

fundamental e 
redução do GNE para 

mulheres 

Guzmán et 
al., 2016 

Investigar os efeitos de 
tubos com a 

extremidade livre no ar 
e submerso na água 

Não informado 45 voluntários (21 
sem alterações 
vocais e 14 com 

alterações vocais) 

Tubo com a parte distal 
no ar (5 mm, 2,7 e 1 cm 

de diâmetro interno) 
Tubo submerso a dois e 
a dez cm da superfície 

da água (1 cm de 
diâmetro interno) 

3 repetições cada 
exerício 

Análise 
eletroglotográfica 

(coeficiente de 
contato glótico) e 

aerodinâmica 
(pressão oral, 
subglótica e 
transglótica) 

Os exercícios se 
comportam da 

mesma forma, bem 
como em diferentes 
patologias vocais, 
como em vozes 

saudáveis.  

Guzmán et 
al., 2017a 

Determinar a eficácia da 
terapia com resistência 

na água 

Estudo clínico 
e 

randomizado 

28 voluntários 
com queixas e 

alterações vocais 
(disfonia 

funcional) com 
idades entre 18 e 

50 anos 

Grupo 1  Terapia com 
resistência na água 

Grupo 2  Terapia com 
tubo e a parte distal livre 

no ar 

8 sessões semanais 
com duração de 30 

minutos cada 

Análise 
aerodinâmicas 

(pressão 
subglótica, 
resistência 

glótica, limiar 
pressórico 

fonatório e fluxo 
gótico), 

eletroglotográfica 
(coeficiente de  

Não há diferenças 
entre os protocolos 

de terapia e que 
ambos são capazes 

de melhorar a função 
vocal, IDV e 

economia vocal. 
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(continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

      contato glótico 
acústicas (L1-L0 
e relação alfa), 

perceptivo-
auditiva e 

autoavaliação 
(IDV e economia 

vocal) 

 

Guzmán et 
al., 2017b 

Observar os feitos de 
dois tubos em imagens 

bidimensionais e 
tridimensionais do trato 

vocal 

Não informado 10 voluntários (6 
mulheres e 4 

homens), com 
idades entre 21 e 

43 anos e 
diagnosticados 
com disfonia 

hiperfuncional 

Tubo 1  5 mm de 
diâmetro  

Tubo 2  2,7 mm de 
diâmetro 

15 minutos com 
descanso de 20 

minutos em absoluto 
silêncio 

Análise de 
imagem de 
tomografia 

computadorizada 

Aumento do 
comprimento vertical 

do trato vocal, 
aumento da altura do 

dorso da língua, 
orofaringe e 

hipofaringe mais 
amplas e melhor 

fechamento 
velofaríngeo durante 

a realização dos 
exercícios. Mudanças 

mais amplas com 
Tubo 2 

Antonetti et 
al., 2018 

Analisar os efeitos 
imediatos do LaxVox e 

da OOAFS 

Estudo clínico, 
randomizado, 
por cross-over 

e cego 

30 voluntários (15 
mulheres e 15 
homens) sem 

queixas e 
alterações vocais 

Grupo 1  Fonação em 
tubo LaxVox em pitch e 

loudness habituais 
Grupo 2  OOAFS em 

pitch e loudness 
habituais 

3 minutos Intensidade dos 
sintomas vocais e 
laríngeos, tempo 

máximo de 
fonação de /a/, 

/s/, /z/, contagem 
de números e 

análise acústica. 

Aumento do sintoma 

mulheres após a 
realização do 

LaxVox., diminuição 
dos sintomas 

homens após a 
realização da 

OOAFS. No tempo 
máximo de fonação, 
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houve aumento do /z/ 
em mulheres após a 
realização do LaxVox 

e para homens, 
apenas após a 

realização da OOAFS 
houve aumento de 

/s/, /z/ e contagem de 
números 

Quadro 1  Resumo da revisão de literatura a respeito dos Exercícios de Trato Vocal Semiocluído 
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2.2 EXERCÍCIOS DE FUNÇÃO VOCAL 

Os Exercícios de Função Vocal (EFV), pertencem a um tipo de 

s alterações 

vocais causam mudanças na fisiologia da produção vocal, afetando respiração, 

ressonância e a onda mucosa (STEMPLE, ROY e KABLEN, 2014). Ademais, os EFV 

ajudam a reestabelecer a eficiência fonatória, tanto em indivíduos vocalmente 

saudáveis, quanto em disfônicos com uma variedade de alterações vocais (SAUDER 

et al., 2010). Tais exercícios possuem a finalidade de fortalecer e trazer equilíbrio à 

musculatura laríngea, melhorar coaptação glótica e coordenar os sistemas da 

produção vocal (PASA, OATES e DACAKIS, 2007; SAUDER et al., 2010). 

Stemple et al. (1995), tiveram como objetivo demonstrar a eficácia dos 

EFV para alcançar a produção vocal normal. Logo, participaram do estudo 35 

mulheres, estudantes de pós-gradução não fumantes, sem queixas e sem alterações 

vocais. As variáveis analisadas pelo estudo foram extraídas antes e após a 

intervenção: medidas acústicas (média da frequência fundamental, jitter, faixa de 

frequência), medidas aerodinâmicas (taxa de fluxo, volume expiratório e tempo 

máximo de fonação), ambas as variáveis foram extraídas por meio das emissões 

das vogais /a/, /i/ e /u/ em pitch e loudness habituais, porém para a faixa de 

frequência, essas vogais foram emitidas também em pitch agudo e grave. Foram 

realizadas imagens laríngeas com vídeoestroboscopia com a emissão da vogal /i/.  

As voluntárias foram divididas em três grupos, sendo um de EFV, outro placebo (que 

recebeu exercícios que envolviam a leitura de frases) e um controle, no qual as 

voluntárias foram orientadas a não realizar qualquer tipo de exercício. Tanto o grupo 

de EFV, quanto placebo tiveram encontros três vezes por semana, durante quatro 

semanas e realizaram duas vezes a sequência de exercício duas vezes por dia 

todos os dias. Em relação as medidas acústicas não houveram resultados 

estatisticamente significantes, entretanto para o volume expiratório e tempo máximo 

de fonação houve aumento para o grupo de EFV. Porém para a taxa de fluxo houve 

decréscimo no grupo de EFV para a emissão com pitch agudo. Os autores também 

verificaram que houve aumento na extensão vocal em baixas frequências após a 

realização dos EFV. Por fim, eles não verificaram muitas mudanças na análise visual 

da laringe. Dessa forma, eles foram capazes de concluir que os EFV demonstrou ser 

efetivo para o sistema fonatório em mulheres saudáveis. 
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Roy et al. (2001) estudaram os efeitos de duas abordagens terapêuticas 

em 58 pacientes com alterações vocais, que foram divididos em três grupos: grupo 

de EFV, de terapia vocal indireta e grupo controle, por meio da avaliação do Índice 

de Desvantagem Vocal, e um questionário de autoavaliação que envolveu a 

descrição em uma escala do nível de melhora que o voluntário notou. Para todos os 

grupos o tratamento durou seis semanas; para o grupo de EFV e de terapia vocal 

indireta houve quatro encontros, enquanto para o grupo placebo, houve dois 

encontros. Os autores atestaram que apenas o grupo de EFV apresentou redução 

do escore no Índice de Desvantagem Vocal, além de demonstrar maior melhora no 

questionário de autoavaliação. 

Mendonça, Sampaio e Oliveira (2010), avaliaram os efeitos dos EFV em 

professores disfônicos e vocalmente saudáveis. Participaram do estudo 17 

professoras (foram selecionada 43, porém apenas 17 mantiveram-se na pesquisa), 

com idades variando entre 20 e 60 anos. Para a verificação da eficácia do programa, 

intervenção, para a análise perceptivo auditiva, foi utilizada a escala RASAT e para a 

análise acústica, a variabilidade da frequência fundamental, distribuição 

ruído/irregularidade e espectrograma de banda estreita, foram extraídos dos três 

segundos centrais da emissão da vogal sustentada, com uso do software VoxMetria. 

A intervenção foi realizada uma vez por semana, durante oito semanas. Ao final do 

estudo, os autores apresentaram os dados coletados de maneira descritiva e 

qualitativa de cada participante. Foi observado que todas apresentaram melhora, 

atingindo a normalidade ou diminuído o grau de comprometimento vocal. Os autores 

concluíram que para essa população, os EFV podem ser utilizados com eficácia. 

Sauder et al. (2010), buscaram verificar a efetividade dos EFV para o 

tratamento de presbilaringe em idosos. Logo, participaram do estudo nove idosos 

com idade média de 76 anos, dos quais duas eram mulheres e sete, homens. Foram 

realizadas sessões semanais, com duração de 60 minutos, durante seis semanas 

por dois fonoaudiólogos especializados em voz. Os indivíduos foram orientados a 

realizar os exercícios duas vezes ao dia com duas repetições diariamente. Todos 

 

três vezes durante cinco segundos e tempo máximo de fonação da vogal /a/. Foram 

realizadas avaliações acústica, perceptivo-auditiva, autoavaliação e avaliação visual 
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do exame laríngeo, todas antes e após da intervenção terapêutica. Para a avaliação 

acústica, foi selecionada a segunda emissão da vogal e utilizados apenas os três 

segundos centrais; as medidas extraídas foram jitter, shimmer e relação ruido-

harmônico (NHR). Em relação à avaliação perceptivo-auditiva, quatro juízes, alunos 

de fonoaudiologia que receberam treinamento para tal, realizaram a avaliação do 

grau geral da disfonia, soprosidade e tensão, por meio de escala visual analógica de 

10 centímetros de comprimento. Ademais, os voluntários foram orientados a 

preencher o protocolo Índice de Desvantagem Vocal. Por fim, a análise visual das 

imagens laríngeas foi realizada por dois fonoaudiólogos. Não houve mudança 

estatisticamente significante em relação à análise acústica e visual. Porém, em 

relação à análise perceptivo-auditiva houve redução para a fala encadeada nos 

parâmetros de soprosidade e tensão, bem como na autoavaliação, pois os 

voluntários apresentaram redução do Índice de Desvantagem Vocal. Dessa maneira, 

os autores foram capazes de concluir que os EFV são capazes de reduzir as 

disparidades funcionais como esforço vocal, tensão e soprosidade, bem como as 

queixas vocais. 

Ellis e Beltyukova (2011), verificaram os efeitos dos EFV em indivíduos 

sem alterações vocais. Participaram do estudo 20 mulheres com idade média de 22 

anos, não fumantes, sem histórico de alterações vocais e sem alterações vocais 

evidenciadas pelas medidas acústicas, aerodinâmicas e laringoscópicas. As 

participantes foram divididas em dois grupos: um monitorado, que enviou vídeos da 

realização dos exercícios para a terapeuta verificar a prática diária dos exercícios e 

realizar correções, caso necessário. O segundo grupo não foi monitorado. As 

avaliações foram realizadas antes e após a intervenção, a qual durou quatro 

semanas com encontros semanais. As variáveis analisadas foram o tempo máximo 

de fonação, máxima faixa de frequência, com glissandos ascendentes e 

descendentes e por fim, medida do quociente fonatório (razão entre o tempo máximo 

de fonação e a capacidade de fonação). Os autores encontraram que o grupo em 

que houve o monitoramento, apresentou melhores resultados em todas as variáveis 

analisadas em comparação com o grupo sem monitoramento.  

Patel et al. (2012) demonstraram um relato de caso, o qual o objetivo foi 

avaliar a vibração das pregas vocais gerada pela terapia para o tratamento de 

rouquidão. Participou do estudo um indivíduo de 51 anos de idade, portador da 

doença do refluxo gastroesofágico e com diagnóstico de granuloma de contato no 
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processo vocal esquerdo e sulco vocal na prega vocal direita. O indivíduo possuía 

queixa de fadiga vocal, aumento da rouquidão após o uso prolongado da voz e 

ocasional sensação de bolo na garganta ao acordar. O participante do estudo foi 

submetido aos EFV durante seis semanas, em seis sessões. Ademais, ele foi 

instruído a realizar os exercícios duas vezes ao dia, todos os dias em sua 

residência. Os autores realizaram avaliações das medidas acústicas, aerodinâmicas 

e de imagem antes e após a intervenção. As medidas acústicas: média da 

frequência fundamental, jitter, shimmer, e relação ruído harmônico foram extraídas 

da emissão do tempo máximo de fonação da vogal /a/ com o uso do software CSL. 

As medidas aerodinâmicas extraídas por meio do KeyPentax Phonatory 

Aerodynamic System foram: volume expiratório e média do fluxo expiratório. Por fim, 

a imagem de alta velocidade foi realizada enquanto a fonação da vogal /i/ em pitch e 

loudness habituais e durante a diacodocinesia da sílaba /he/. Os autores 

observaram que as medidas acústica, aerodinâmicas, perceptivo-auditivas e de 

imagem laríngea com estroboscopia foram minimamente informativas. Assim sendo, 

os autores foram capazes de concluir que a avaliação de imagem em alta velocidade 

é o melhor parâmetro para acompanhar o desenvolvimento do paciente em questão. 

O estudo de Tay, Phyland e Oates (2012), teve como objetivo estudar os 

efeitos dos EFV em uma comunidade de cantores de coral da terceira idade. Dessa 

forma, participaram efetivamente do estudo 22 voluntários (oito homens e 14 

mulheres) com idades igual ou superior a 65 anos, sem alterações respiratórias, 

neurológicas e alterações da laringe. Os voluntários foram divididos em dois grupos: 

EFV, no qual os participantes se submeteram ao tratamento de cinco semanas, 

havendo quatro encontros presenciais (avaliação antes, primeira sessão, após três e 

cinco semanas e para a avaliação após a intervenção) com um fonoaudiólogo; grupo 

controle, no qual os voluntários não realizaram intervenção alguma, encontraram-se 

apenas duas vezes com os pesquisadores para a avaliação antes e após o período 

de intervenção dos outros grupos. Para atividades diárias, os voluntários deveriam 

realizar duas repetições, duas vezes por dia os EFV. Todos os voluntários 

 para a 

realização da análise perceptivo-auditiva, na qual foi realizada por dois especialistas 

em voz; emitiram duas vezes glissando ascendente e descendente para a 

mensuração da faixa de frequência; tempo máximo de fonação da vogal /a/; emissão 

da vogal /a/ sustentada durante cinco segundos para a extração das medidas 
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acústicas jitter, shimmer, frequência fundamental e proporção ruído harmônico. 

Ademais, os voluntários responderam, após o término das intervenções, um 

questionário de satisfação em relação à voz e ao procedimento terapêutico. Os 

autores observaram que após os EFV houve melhora do parâmetro rugosidade, 

aumento do tempo máximo de fonação e melhora de todas as medidas acústicas. 

Guzmán et al. (2013d), estudaram os efeitos dos EFV como aquecimento 

vocal nas medidas de Espectro Médio de Longo Termo (EMLT). Para atingir o 

objetivo, participaram do estudo 38 voluntários cantores (20 mulheres e oito 

homens), os quais possuíam idade média de 34 anos, pertencentes a grupos de 

música pop. Todos os voluntários não possuíam histórico de alterações vocais e 

foram classificados como vocalmente saudáveis, nenhum deles possuía histórico de 

terapia vocal. Todos foram divididos em dois grupos: o primeiro grupo realizou os 

EFV durante 15 minutos, vale ressaltar que a sequência de notas foi adaptada à 

tessitura vocal do voluntário. Em relação ao segundo grupo, os voluntários 

realizaram uma sequência de vocalizes com a vogal /a/, também adequada à 

tessitura de cada um. Antes e após a execução das tarefas, os voluntários gravaram 

a leitura de um texto foneticamente balanceado, contendo 242 palavras em pitch e 

loudness habituais e canta

Com tais emissões, foram extraídas as seguintes medidas: L1-L0, relação alfa e 

razão de força do canto por meio do software Praat, versão 5.2; vale ressaltar que 

sons não vozeados foram retirados da amostra pelo próprio software. Em relação à 

amostra de fala, após o aquecimento com os EFV houve melhora na relação alfa e 

razão de força de canto, enquanto o grupo controle apresentou melhora apenas na 

relação alfa. Na comparação do momento pós-tratamento entre ambos os grupos, o 

submetido aos EFV, apresentou melhores resultados na relação alfa e razão de 

força de canto na fala. Porém, para o canto houve apenas redução da razão de força 

do canto para o grupo de EFV. Os autores concluíram que os EFV proporcionam 

melhores efeitos imediatos nas medidas de EMLT, quando comparados à forma de 

aquecimento vocal convencional. 

Teixeira e Behlau (2015), buscaram comparar a efetividade dos EFV com 

o método de amplificação vocal. Para essa finalidade, participaram efetivamente do 

estudo 134 voluntários, dos quais 28 desistiram durante o processo terapêutico e 

tiveram seus dados imputados para a finalização da amostra. Os voluntários 

possuíam idades variando entre 18 e 50 anos e presença de disfonia 
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comportamental. Todos foram avaliados antes e após a intervenção; as variáveis 

analisadas foram: avaliação perceptivo-auditiva, avaliação da imagem laringológica, 

autoavaliação do impacto da voz e análise acústica. Os voluntários foram divididos 

em três grupos: grupo controle (mesmos participantes do grupo experimental), o 

qual foi submetido à uma avaliação antes e após seis semanas sem intervenção, 

grupo de amplificação vocal e grupo de EFV. No grupo de amplificação vocal, os 

voluntários foram orientados a fazer uso da técnica durante o uso profissional da 

voz, durante seis semanas e o grupo de EFV participaram de seis sessões semanais 

e durante o período de intervenção, eles deveriam realizar, como tarefa diária, duas 

repetições dos exercícios, duas vezes por dia. Por fim, os autores encontraram que 

os EFV apresentam resultados positivos na autopercepção da disfonia e melhora 

das variáveis analisadas, enquanto o método de amplificação vocal proporcionou 

melhora apenas na autopercepção dos voluntários quanto a disfonia. 

No estudo de Pedrosa et al. (2016), os autores possuíam como objetivo 

verificar a efetividade do Programa Integral de Reabilitação Vocal (PIRV) em 

indivíduos com disfonia funcional. O estudo comparou o método citado com os EFV. 

Para participar da pesquisa, os voluntários teriam que possuir idade entre 18 e 50 

anos, ser profissional da voz e possuir queixas vocais por mais de seis meses, 

diagnóstico otorrinolaringológico de disfonia funcional. Participaram do estudo 40 

voluntários, divididos em dois grupos, um para cada programa terapêutico, 

ministrado por dois alunos de pós-graduação e ambos os grupos receberam 

orientações sobre higiene vocal. Em relação ao primeiro grupo (PIRV), este possui 

foco em cinco características da produção vocal: integração corpo-voz, fonte glótica, 

ressonância, coordenação dos subsistemas e atitudes comunicativas. Em relação ao 

segundo grupo, tratado com os EFV, o qual visa o equilíbrio do sistema de 

ressonância, respiração e fonte glótica. Em ambos os grupos, os voluntários foram 

orientados a realizar os exercícios em casa duas vezes por dia, durante seis 

semanas, com encontros semanais. Após esse período, eles foram orientados a 

manter a realização dos exercícios e as orientações de higiene vocal por um mês. 

Dessa maneira, os voluntários foram avaliados antes, após e após um mês da 

intervenção. As variáveis analisadas foram: avaliação da imagem laríngea, 

autoavaliação por meio do IDV e questionário de qualidade de vida em voz e 

avaliação perceptivo-auditiva. Ao final do estudo, os autores concluíram que ambos 
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os procedimentos terapêuticos conduzem resultados positivos em todas as variáveis 

analisadas. 

O estudo de Jafari et al. (2017), objetivou avaliar a efetividade dos EFV 

por meio da análise perceptivo-auditiva e autoavaliação de indivíduos com disfonia 

por tensão muscular. Para este fim, participaram do estudo 15 voluntários, com faixa 

etária entre 24 e 62 anos de idade, diagnosticados com disfonia por tensão muscular 

por um fonoaudiólogo e por um otorrinolaringologista. Os voluntários não possuíam 

alterações laríngeas e nunca passaram por procedimentos terapêuticos na área de 

voz. Para análise perceptivo-auditiva foi utilizada a escala GRBASI e a 

autoavaliação, por meio do IDV. Os voluntários foram submetidos a um processo 

terapêutico com encontros semanais (45 minutos de duração), durante seis 

semanas. Como exercício diário, os voluntários foram orientados a realizar a 

sequência de EFV, duas vezes ao dia. Em relação a análise perceptivo-auditiva, foi 

observado que houve redução de todos os parâmetros da escala GRBASI, bem 

como houve redução do IDV e suas subescalas. Os autores foram capazes de 

concluir que os EFV podem ser eficazes para pacientes com disfonia por tensão 

muscular, sem lesão laríngea. 

O Quadro 2 mostra a revisão de literatura dos EFV de forma reduzida. 
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(Continua) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Stemple et 
al., 1995 

Demonstrar a eficácia 
dos EFV para alcançar 

uma produção vocal 
normal 

Não informado 35 mulheres sem 
queixas e alterações 

vocais 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  Placebo 
(leitura de frases) 

Grupo 3  Controle 

Grupo 1 e 2  
Intervenção durante 4 
semanas com sessões 

3 vezes por semana 

Análise acústica 
(jitter, shimmer, 

F0 e feixa de 
frequência), 

aerodinâmica 
(taxa de fluxo. 

Volume 
expiratório e 

TMF) e imagem 
laríngea. 

Não houveram 
mudanças na análise 

acústica. Para o 
volume expiratório e 
TMF houve aumento 
no Grupo 1. Houve 
decréscimo da taxa 
de fluxo no Grupo 1 

na emissão com pitch 
agudo. Aumento na 
extensão vocal em 
baixas frequências 
No Grupo 1. Não 

houve muitas 
mudanças na análise 

visual da laringe. 

Roy et al., 
2001 

Estudar e comparar os 
efeitos dos EFV com 

TVI 

Estudo clínico 
randomizado 
e prospectivo 

58 voluntários com 
alterações vocais 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  TVI 

Grupo 3  Controle 

6 semanas 
Grupo 1 e 2  4 

encontros 
Grupo 3  2 encontros 

Autoavaliação 
(IDV e 

questionário para 
descrição do nível 

de melhora) 

Apenas o Grupo 1 
apresentou redução 

no IDV e melhor 
melhora no 
questionário 

Mendonça, 
Sampaio e 

Oliveira, 
2010 

Avaliar os efeitos dos 
EFV em professores 

com e sem alterações 
vocais 

Estudo 
prospectivo 

17 professores com 
faixa etária entre 20 e 

60 anos de idade 

EFV 6 sessões com 
encontros semanais 

Análise 
perceptivo-
auditiva e 
acústica 

(variabilidade de 
F0, distribuição 

ruído/irregularidad
e espectrograma 

de banda estreita) 

Descrição qualitativa 
dos achados. 

Todas apresentaram 
melhora, atingindo a 

normalidade ou 
diminuído o grau de 
comprometimento 

vocal 
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(Continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Sauder et 
al., 2010 

Verificar a efetividade 
dos EFV para o 
tratamento de 
presbilaringe 

Não informado 9 idosos (2 mulheres e 
7 homens) com idade 

média de 76 anos 

EFV 6 sessões com 
encontros semanais de 

60 minutos 

Acústica (jitter, 
shimmer, NHR), 

análise peceptivo-
auditiva, 

autoavaliação 
(IDV) e avaliação 

da imagem 
laríngea 

Não houveram 
mudanças para a 

análise acústica e da 
imagem laríngea. 

Redução da 
soprosidade e tensão 

e melhora na 
autoavaliação 

Ellis e 
Beltyukova, 

2011 

Verificar os efeitos dos 
EFV em indivíduos sem 

alterações vocais 

Não informado 20 mulheres com 
idade média de 22 

anos não fumantes e 
sem histórico de 
alterações vocais 

Grupo 1  EFV 
monitorado 

Grupo 2  EFV não 
monitorado 

4 sessões com 
encontros semanais 

TMF, máxima 
faixa de 

frequência e 
quociente 
fonatório 

Melhora de todas as 
variáveis avaliadas 

para o Grupo 1. 

Patel et al., 
2012 

Investigar as mudanças 
na fisiologia vocal antes 
e depois da intervenção 

com EFV 

Estudo de 
caso 

prospectivo 

1 voluntário de 51 
anos de idade com 
doença do refluxo 
gastroesofágico 

EFV 6 sessões semanais Avaliação 
acústica (F0, 

jitter, shimmer e 
relação ruído 
harmônico), 

aerodinâmicas 
(volume 

expiratório e 
média do fluxo 
expiratório) e 

imagem 
(estroboscopia e 
imagem de lata 

velocidade 

As medidas acústica, 
aerodinâmicas, 

perceptivo-auditivas e 
de imagem laríngea 
com estroboscopia 
foram minimamente 

informativas. A 
imagem de alta 

velocidade 
demonstrou ser o 
melhor parâmetro. 

Tay, 
Phyland e 
Oates, 2012 

Estudar os efeitos dos 
EFV em uma 

comunidade de 
coralistas 

Estudo 
prospectivo 

quase-
experimental 

22 voluntários (8 
homens e 14 

mulheres) com idade 
igual ou superior a 65 

anos 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  Controle 

Grupo 1  5 semanas 
com 4 encontros 

presenciais 
Grupo 2  5 semanas 

com 2 encontros 
presenciais 

Análise 
perceptivo-

auditiva, acústica 
(jitter, shimmer, 
F0 e NHR), TMF 
e autoavalição 

(satisfação) 

Melhora da 
rugosidade (grupo 1), 

do TMF, do jitter 
(grupos 1 e 2), do 

shimmer (grupo 1) e 
NHR (grupos 1 e 2). 

Satisfação do grupo 2 
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(Continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Guzmán et 
al., 2013d 

Estudas os efeitos dos 
EFV no aquecimento 

vocal 

Não informado 38 voluntários (20 
mulheres e 8 homens) 
com idade média de 

34 anos sem 
alterações vocais 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  Sequência de 
vocalizes com a emissão 

da vogal /a/ 

Grupo 1e 2  15 
minutos 

 

Análise acústica 
(L1-L0, relação 
alfa e razão de 
força do canto) 

Grupo 1  Melhora na 
relação alfa e razão 
de força do canto 

Grupo 2  Melhora na 
relação alfa 

Comparação entre 
grupos: grupo 2 

apresentou melhores 
resultados que o 

grupo 1 

Teixeira e 
Behlau, 

2015 

Comparar os EFV com 
o método de 

amplificação vocal 

Estudo clínico 
randomizado 

e cego 

134 voluntários com 
idades entre 18 e 50 

anos e diagnóstico de 
disfonia 

comportamental 

Grupo 1  EFV 
Grupo 2  Amplificação 

vocal 
Grupo 3  Grupo 
controle (mesmos 

voluntários pertencentes 
ao grupo 1) 

6 sessões semanais Avaliação 
perceptivo-
auditiva, da 

imagem laríngea, 
autoavaliação do 

impacto da 
disfonia e 
avaliação 
acústica 

Resultados positivos 
na autopercepção da 

disfonia e melhora 
das variáveis 

analisadas, enquanto 
o método de 

amplificação vocal 
proporcionou melhora 

apenas na 
autopercepção dos 
voluntários quanto a 

disfonia. 

Pedrosa et 
al., 2016 

Verificar a efetividade 
do PIRV em indivíduos 
com disfonia funcional 

Estudo clínico 
randomizado 

e cego 

40 voluntários 
profissionais da voz 

com queixas vocais e 
diagnóstico de 

disfonia funcional 

Grupo 1  PIRV 
Grupo 2  EFV 

6 sessões semanais  Avaliação da 
imagem laríngea, 

autoavaliação 
(IDV e QVV) e 

análise 
perceptivo-

auditiva 

Melhora de todas as 
variáveis analisadas e 

ambos os grupos 

Jafari et al., 
2017 

Avaliar a efetividade 
dos EFV na análise 

perceptivo-auditiva e 
autoavaliação 

Não informado 15 voluntários com 
idades entre 24 e 62 

anos e diagnóstico de 
disfonia por tensão 

muscular 

EFV 6 sessões semanais 
com duração de 45 

minutos 

Avaliação 
perceptivo-
auditiva e 

autoavaliação 
(IDV) 

Melhora em todos os 
parâmetros da 

qualidade vocal e 
redução dos escores 

do IDV 

Quadro 2  Resumo da revisão de literatura a respeito dos Exercícios de Função Vocal 
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2.3 TERAPIA VOCAL INDIRETA 

De acordo com Stemple, Roy e Kablen (2014), a melhor maneira de lidar 

com o mau uso vocal é por meio de orientações de higiene vocal, em vista que após 

a identificação do hábito abusivo, deve ser realizada a orientação. 

determinado abuso tem no mecanismo laríngeo por meio de gráficos, fotos e 

2013). 

No estudo de Chan (1994), o autor buscou investigar se um programa de 

terapia vocal indireta era eficaz para professoras do ensino infantil. Participaram do 

estudo 25 professoras, nenhuma delas declarou já ter frequentado terapia vocal com 

orientações de higiene vocal. Todas negaram histórico de alterações vocais, 

alterações psicossomáticas e psiquiátricas, alterações endócrinas, neurológicas ou 

perda auditiva significante. As voluntárias foram divididas em dois grupos: controle 

(15 voluntárias) e experimental (12 voluntárias). As variáveis analisadas foram 

análise acústica (relação alfa e medida relativa de pertubação) e eletroglotografia 

por meio da emissão das vogais /a/, /i/ e /u/ e a leitura de um texto foneticamente 

balanceado. Em relação ao tratamento, foi realizado um workshop (com apenas 

orientações sobre higiene vocal) com duração de uma hora e meia e um 

acompanhamento das voluntárias após dois meses. Os autores verificaram que o 

grupo experimental reduziu a medida relativa de perturbação e melhorou os 

resultados da relação alfa e eletroglotografia. Por fim, eles foram capazes de 

concluir que orientações de higiene vocal podem ser bem aplicadas na população 

estudada. 

Roy et al. (2002) compararam a técnica de amplificação vocal com 

instruções sobre higiene vocal em 50 professores de ensino primário e fundamental. 

Os voluntários, participaram de um processo de seis semanas de tratamento com 

quatro encontros com os terapeutas (primeira semana, após duas semanas, após 

quatros semanas e após seis semanas). Após análise de questionários como o 

Índice de Desvantagem Vocal (IDV), observou-se que ambos os grupos 

apresentaram redução de queixas vocais. Entretanto, apenas o grupo submetido à 

técnica de amplificação vocal demonstrou resultados significantes.  

O estudo de Timmermans et al. (2004) investigou a efetividade de um 

treinamento vocal com duração de 18 meses para estudantes universitários. Durante 
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o primeiro ano de intervenção foram realizadas 120 horas de orientações sobre 

higiene vocal, enquanto no segundo ano foi abordado treino vocal (composto por 

orientações e workshops sobre articulação, controle de pitch, loudness e 

ressonância). Para avaliação foi realizado a aplicação do Índice de Desvantagem 

Vocal, escala GRBASI, antes e após a intervenção; havia um questionário diário 

sobre hábitos vocais. Os autores notaram que houve melhora na qualidade vocal, 

porém notou-se que as orientações sobre higiene vocal falharam em promover 

hábitos saudáveis. 

Amir, Dukas e Shnaps-Baum (2005), investigaram 

masculino foram voluntários para participar do estudo. Porém apenas 16 aceitaram 

ser submetidos ao exame laríngeo, sendo este o número da amostra. Nenhum dos 

participantes reportaram alterações na saúde geral e apenas quatro deles 

informaram possuir experiência com terapia vocal. Os participantes foram divididos 

em dois grupos, de acordo com os achados laríngeos, os quais foram: Grupo 1, com 

sete participantes com alterações (nódulos, fechamento glótico incompleto e nódulos 

com fechamento glótico incompleto) e grupo 2, nove participantes sem alterações. 

Todos receberam a terapia pelo mesmo fonoaudiólogo, porém este não sabia da 

duração de 45 minutos cada, uma vez por semana. Na primeira sessão foi realizada 

uma apresentação do curso e uma demonstração dos mecanismos fisiológicos e 

anatômicos da produção vocal, para em seguida orientações de higiene vocal serem 

abordadas (reduzir a carga de fala, reduzir ou parar o fumo, evitar alimentos que 

induzem o refluxo e aumentar a ingesta de água); vale ressaltar que os voluntários 

receberam um cartão para monitoramento dos hábitos vocais. Na segunda e terceira 

sessão foram realizadas abordagens respiratórias e nas sessões seguintes os 

pesquisadores fizeram uso das técnicas de fala salmodiada e bocejo-suspiro. As 

variáveis analisadas foram: acústica (frequência fundamental, jitter, shimmer, NHR e 

Voice Turbulence Index  VTI) e perceptivo-auditiva, que foram extraídas da 

emissão das vogais /a/, /i/ e /u/ sustentadas durante três segundos, porém para a 

análise perceptivo-auditiva foram utilizadas as emissões das vogais /a/ e /i/ 

sustentadas. A análise perceptivo-auditiva foi realizada por dez especialistas na 

área. Os autores encontraram que houve melhora da maioria dos parâmetros 

acústicos, exceto da frequência fundamental e do VTI, vale ressaltar que a melhora 
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foi maior no grupo com alteração laríngea. Em relação a avaliação perceptivo-

auditiva, houve melhoras para ambos os grupos após a intervenção. Ao final do 

rcionar melhoras na 

qualidade vocal de pessoas com disfonia e que voluntários com alterações laríngeas 

podem se beneficiar mais do que indivíduos sem alterações. 

Pasa, Oates e Dacakis (2007) investigaram a efetividade da terapia vocal 

indireta e dos EFV na redução dos sintomas vocais, abusos vocais, no tempo 

máximo de fonação e máxima faixa de frequência, em 37 professoras do ensino 

fundamental. Elas foram divididas em três grupos: grupo de EFV, de terapia vocal e 

terapia vocal indireta e grupo controle. Houve ao todo, quatro encontros, dos quais 

no primeiro foi realizada uma sessão de duas horas, em grupo, para avaliação e 

realização das abordagens terapêuticas. O contato com os participantes ocorria a 

cada três semanas, durante dez semanas. Os autores concluíram que a terapia 

vocal indireta apresentou efeitos positivos nas variáveis analisadas, assim com os 

EFV, porém eles ressaltam a importância de uma abordagem terapêutica combinada 

 terapia vocal indireta e direta. 

Leppänen, Ilomäki e Laukkanen (2010) estudaram os efeitos de três 

formas de intervenção em 60 professoras finlandesas. Vinte professoras foram 

designadas para apenas receber informações de higiene vocal (uma aula com três 

horas de duração), 20 para receber treinamento vocal (uma hora de sessões 

semanais, durante 9 semanas) e as restantes receberam uma técnica finlandesa de 

massagem vocal (uma hora de sessões semanais, durante 9 semanas). Todas as 

participantes responderam um questionário sobre fadiga vocal antes, após seis 

meses e após um ano das intervenções. Deve-se ressaltar que os outros dois 

grupos também receberam informações a respeito de higiene vocal. Por fim, os 

autores concluíram que os três grupos relataram diminuição dos sintomas 

relacionados à fadiga vocal e que não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre si. Logo, todas as intervenções apresentaram resultados 

positivos. 

Gartner-Schmidt et al. (2013) estudaram a composição de estratégias de 

tratamento para as seguintes alterações vocais: lesões na porção média das pregas 

vocais (os autores não definem exatamente quais lesões), disfonia por tensão 

muscular primária, atrofia de pregas vocais, imobilidade unilateral de prega vocal e 

cicatriz de prega vocal. Para conduzir a terapia foram convidados seis 
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fonoaudiólogos e esclarecido a eles os conceitos de terapia vocal indireta e direta. 

Todos eles entraram em um consenso no que deveria ser abordado em cada tipo de 

terapia, além do mais eles foram orientados a registrar quanto tempo eles focavam 

na terapia vocal direta e indireta. Os autores observaram que os componentes de 

terapia vocal indireta selecionados pelos fonoaudiólogos foram: anatomia e fisiologia 

da produção vocal, hidratação, alimentos indutores de refluxo, modificações 

ambientais (como uso do microfone), relaxamento corporal e componentes 

respiratórios, assuntos motivacionais, aconselhamento psicossocial e prática diária 

das orientações. Ao final do estudo observou-se que apenas 20,48% do tempo das 

terapias é dedicado à terapia vocal indireta que costuma variar entre fonoaudiólogos. 

O estudo de Rangarathnam, Paramby e McCullough (2018) tiveram como 

objetivo determinar os efeitos de uma rotina intensiva de ensaios e apresentações 

de teatro, bem como o impacto de conhecimento e prática sobre higiene vocal nessa 

rotina. Para tal, participaram do estudo 18 atores, dentre eles nove mulheres e nove 

homens com idades entre 19 e 74 anos. Desses voluntários, 13 informaram que 

receberam orientações sobre higiene vocal e 16 que receberam treinamento vocal. 

As variáveis foram obtidas antes e após um mês de intensiva rotina de ensaios e 

apresentações. Para análise perceptivo-auditiva, os autores utilizaram o CAPE-V e 

foi realizada por um fonoaudiólogo com experiência na área. Em relação às medidas 

acústicas, foram extraídas as medidas jitter, shimmer e Noise-to-Harmonic Ratio 

(relação ruído-sinal  NHR) e as medidas aerodinâmicas extraídas foram o tempo 

máximo de fonação, fluxo expiratório e eficiência vocal. Os autores encontraram que 

após um mês os voluntários apresentaram uma deterioração da qualidade vocal, por 

meio da análise perceptivo-auditiva, e redução do tempo máximo de fonação. Eles 

também observaram que voluntários com pouco consumo de água apresentaram o 

tempo máximo de fonação reduzido. Logo, os autores foram capazes de concluir 

que uma rotina intensiva de uso vocal gera impactos negativos e que o 

conhecimento sobre higiene vocal pode ter algum impacto nessas mudanças. 

O Quadro 3 apresenta um resumo da revisão de literatura relacionada à 

Terapia Vocal Indireta. 
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(Continua) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Chan, 1994 Investigar a eficácia de 
um programa de terapia 

vocal indireta em 
professoras 

Estudo 
experimental 
prospectivo 

25 professoras sem 
alterações vocais 

Grupo 1  Programa de 
TVI 

Grupo 2  Controle 

1 workshop com 
duração de uma hora e 

meia 

Análise acústica 
(relação alfa e 
medida relativa 

de perturbação) e 
eletroglotografia 

Grupo 1  melhora da 
relação alfa, medida 

relativa de 
perturbação e da 
eletroglotografia 

Roy et al., 
2002 

Comparar a técnica de 
amplificação vocal com 
instruções sobre higiene 

vocal 

Não informado 50 professores de 
ensino primário e 

fundamental 

Grupo 1  Amplificação 
vocal 

Grupo 2  TVI 
Grupo 3  Controle 

6 semanas de 
tratamento com 4 

encontros 

Autoavliação 
(IDV), avaliação 
acústica (jitter, 

shimmer e NHR) 

Grupo 1  Melhora 
em todos os 
parâmetros 

Timmerman
s et al., 
2004 

Verificar a efetividade 
de um treinamento 

vocal 

Estudo 
prospectivo 

46 estudantes de 
graduação 

Curso vocal 18 meses Autoavaliação 
(IDV e 

questionário 
sobre hábitos 

vocais) e 
avaliação 

perceptivo-
auditiva 

Melhora na avaliação 
perceptivo-auditiva e 

piora na 
autoavaliação 

Amir, Dukas 
e Shnaps-

Baum, 2005 

Verificar a efetividade 
de um curso vocal em 
indivíduos com e sem 

alterações vocais 

Não informado 16 professores do 
gênero masculino 

Grupo 1  Participantes 
com alterações vocais 

Grupo 2  Participantes 
sem alterações 

8 sessões semanais 
com duração de 45 

minutos 

Análise acústica 
(jitter, shimmer, 

F0, NHR e VTI) e 
perceptivo-

auditiva 

Melhora nos 
parâmetros jitter, 

shimmer e NHR e da 
avaliação perceptivo-

auditiva. 
Grupo 1 apresentou 
maiores resultados 

Pasa, Oates 
e Dacakis, 

2007 

Investigar a efetividade 
da TVI e EFV 

Não informado 37 professoras do 
ensino fundamental 

Grupo 1  TVI 
Grupo 2  EFV 

Grupo 3  Controle 

4 encontros que 
ocorreram a cada três 

semanas. 

Sintomas vocais, 
abusos vocais, 

TMF e extensão 
de frequência 

Grupos 1 e 2 
apresentaram 

melhoras em todas as 
variáveis analisadas 

Leppänen, 
Ilomäki e 

Laukkanen, 
2010 

Investigar os efeitos a 
longo prazo de três 

formas de intervenção 

Não informado 60 professoras Grupo 1  TVI 
Grupo 2  TVI + 

Treinamento vocal 
Grupo 3  TVI + Técnica 

de massagem vocal 

Grupo 1  uma aula 
com 3 horas de 

duração 
Grupos 2 e 3  9 

sessões semanais com 
duração de 1 hora 

Autoavaliação 
(questionário 
sobre fadiga 

vocal) 

Todos os grupos 
apresentaram 

melhoras 
relacionadas à fadiga 

vocal 
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(Continuação) 

Autores Objetivo Delineamento Participantes Intervenção Parâmetros 
Temporais 

Desfechos Achados 

Gartner-
Schmidt et 
al., 2013 

Estudar a composição 
de estratégias de 

tratamento 

Estudo 
prospectivo 

6 fonoaudiólogos para 
ministrar terapia 

Não há Não informado Porcentagem de 
tempo gasto com 

TVI e TVD  

Apenas 20,48% do 
tempo das terapias é 
dedicado à terapia 
vocal indireta que 

costuma variar entre 
fonoaudiólogos 

Rangarathn
am, 

Paramby e 
McCullough, 

2018 

Determinar os efeitos 
de uma rotina intensiva 

de ensaios e 
apresentações de teatro 
e como o conhecimento 

a respeito de higiene 
vocal interfere nessa 

rotina 

Não informado 18 atores (9 mulheres 
e 9 homens) com 

idades entre 19 e 74 
anos 

Não há. Os autores 
realizaram levantamento 

prévio se os 
participantes já 

possuíam conhecimento 
sobre higiene vocal ou 

se já fizeram algum 
treinamento 

Avaliação antes e após 
1 mês da rotina de 

ensaios e 
apresentação dos 

atores 

Análise 
perceptivo-

auditiva, acústica 
(jitter, shimmer e 

NHR) e 
aerodinâmicas 

(TMF, fluxo 
expiratório e 

eficiência vocal 

A análise perceptivo-
auditiva demonstrou 

deterioração da 
qualidade vocal e 
houve redução do 
tempo máximo de 

fonação 

Quadro 3  Resumo da revisão de literatura a respeito da Terapia Vocal Indireta 
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3 PROPOSIÇÃO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os efeitos do tratamento vocal com aplicação do Protocolo de 

Exercícios de Trato Vocal Semiocluído (ETVSO) na qualidade vocal e 

autopercepção de indivíduos com queixa de fadiga vocal e diagnóstico de disfonia 

funcional, e comparar seus efeitos com os Exercícios de Função Vocal e com 

Terapia Vocal Indireta. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar os efeitos do Protocolo de Exercícios de Trato Vocal 

Semiocluído, dos Exercícios de Função Vocal (EFV) e da Terapia Vocal Indireta, em 

indivíduos com queixa de fadiga vocal e diagnóstico de disfonia funcional 

imediatamente após a finalização do protocolo e 30 dias após o mesmo: 

 Na fadiga vocal autorreferida 

 Na economia vocal autorreferida 

 Na desvantagem vocal autorreferida 

 Na qualidade vocal e características acústicas 

 

Comparar os efeitos dos ETVSO com os resultados dos EFV e com a 

Terapia Vocal Indireta. 

 

3.3 HIPÓTESE NULA 

O Protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresenta os 

mesmos benefícios na qualidade vocal e autopercepção de indivíduos disfônicos do 

que os Exercícios de Função Vocal e Terapia Vocal Indireta. 

 

3.4 HIPÓTESE 

O Protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresenta mais 

benefícios na qualidade vocal e na autopercepção de indivíduos disfônicos do que 

os Exercícios de Função Vocal. 

O Protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresenta mais 

benefícios na qualidade vocal e na autopercepção de indivíduos disfônicos do que a 

Terapia Vocal Indireta 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1. ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi conduzida de acordo com o Conselho Nacional em 

Saúde/CONEP, respeitando a resolução nº 466/2012. A pesquisa em questão foi 

avaliada quanto aos aspectos éticos pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru  Universidade de São Paulo 

(FOB-USP) com parecer favorável (nº 2.112.148)  Anexo 1. 

O projeto foi apresentado aos participantes convidados, no qual houve 

esclarecimento a respeito dos procedimentos que foram realizados  seus riscos e 

benefícios  e da utilização dos dados para a pesquisa. Dessa maneira, todos os 

sujeitos foram convidados a ler e assinar, após todas suas dúvidas sanadas, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  Apêndice 1 - , no qual foi 

garantido o sigilo dos dados dos voluntários. 

Ao final da pesquisa todos os voluntários foram convidados para 

devolutiva individual, em que foram apresentados os resultados da pesquisa. Os 

participantes que permaneceram com queixas vocais e/ou alterações vocais, após o 

término do estudo, foram encaminhados para avaliação complementar e para a 

continuidade do processo terapêutico no Setor de Voz na Clínica de Fonoaudiologia 

da FOB-USP. 

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 

Estudo clínico, randomizado e cego. 

 

4.3 CASUÍSTICA  

Foram convidados a participar do estudo voluntários com idades entre 18 

e 50 anos, com queixas vocais, principalmente de fadiga vocal (após o uso 

prolongado da voz). 

 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos no estudo os voluntários com desvio vocal até grau 

moderado, com fechamento glótico completo ou fenda triangular médio-posterior 

sem lesão orgânica, constatado por exame otorrinolaringológico, caracterizando-se 

um quadro de disfonia funcional. Foram incluídos somente aqueles que não 

possuíam histórico de terapia vocal. 
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4.3.2 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos os voluntários que se declararam fumantes, em estado 

de gravidez ou início de menopausa, os que foram submetidos à cirurgia envolvendo 

a região cervical, os que apresentaram sinais de presbifonia, muda vocal incompleta, 

mesmo estando fora da faixa etária para ocorrência dessas alterações. Ademais, 

foram retirados do estudo aqueles que se declararam em estado de infecção das 

vias aéreas superiores no dia da avaliação inicial e que declararam redução do limiar 

auditivo. 

 

4.3.3 Local de Coleta e Recrutamento 

Os voluntários foram selecionados a partir da lista de espera do Setor de 

Voz da Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP, Bauru-São Paulo, e com 

diagnóstico otorrinolaringológico. Os voluntários foram triados e submetidos a 

diagnóstico otorrinolaringológico para, após, serem convidados a participar da 

pesquisa. 

Portanto, todos os procedimentos como: seleção, avaliação e aplicação 

das intervenções aconteceram na Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP. 

Os voluntários que declararam interesse para o estudo foram agendados para uma 

entrevista fonoaudiológica, na qual responderam a um questionário inicial (Apêndice 

2), com questões a respeito de queixas vocais, histórico de cirurgia na laringe, hábito 

de tabagismo, gravidez, menopausa, alterações auditivas ou se já havia frequentado 

terapia vocal. Tal questionário proporcionou o enquadramento de todos os 

voluntários nos critérios de inclusão. 

 

4.4 CÁLCULO AMOSTRAL 

Para a realização do cálculo amostral foi feito uso do software Sigma 12.0 

(Systat Software Inc.), no qual foram estabelecidos os seguintes parâmetros: poder 

de teste a 80% (probabilidade de erro beta) e possibilidade de erro alfa a 5%. Para o 

número de grupos levou-se em consideração os momentos de avaliação (três 

momentos) e o número de intervenções (três protocolos terapêuticos), resultando 

em nove grupos. Vale ressaltar que o cálculo amostral foi realizado a partir do 

estudo piloto, contendo 15 voluntários. 

Foi utilizado o desvio padrão de M1 da variável acústica PPC-s, por ser a 

variável de desfecho primária no início do estudo (etapa do estudo piloto). Nesse 
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parâmetro, o maior desvio padrão foi de 1,98 e a diferença detectável mínima de 

dois decibels. Logo, o resultado foi de nove voluntários para cada grupo.  

 

4.5 RANDOMIZAÇÃO 

A randomização dos voluntários para os grupos do estudo foi realizada 

por meio de blocos com múltiplos de três para manter o equilíbrio de número de 

voluntários em cada grupo. Portanto a randomização apenas ocorria quando havia 

três, seis ou até nove participantes aguardando para serem randomizados.  

A randomização ocorreu por meio de envelopes selados e opacos, com 

os respectivos nomes das intervenções em cada um. O pesquisador sorteava o 

envelope correspondente a cada bloco de voluntários.  

 

4.6 INTERVENÇÕES 

Para todas as formas de intervenção (abordagens terapêuticas) desse 

estudo, foram realizadas oito sessões de 35 minutos cada, tais sessões ocorreram 

duas vezes por semana. 

Os voluntários realizaram atividades extra em domicílio. Portanto, cada 

abordagem teve sua especificidade que será descrita nos tópicos a seguir. 

 

4.6.1 Grupo Experimental (GE)  Protocolo com Exercícios de Trato Vocal 

Semiocluído (ETVSO) 

Todos os voluntários do GE tiveram o diagnóstico de sua disfonia 

esclarecido por meio de demonstração do exame laringológico, além de receberem 

informações a respeito de higiene vocal. Tais orientações ocorreram sempre no 

início das sessões, assim como a retomada dos exercícios realizados em domicílio. 

Houve ingesta de água durante as sessões, cuja quantidade não foi controlada pela 

terapeuta. 

A terapia com ETVSO foi baseada nos exercícios propostos na literatura 

(GUZMÁN et al., 2017a; ANDRADE et al., 2014; GUZMÁN et al., 2013a; GUZMÁN et 

al., 2013c) e selecionados pela equipe de pesquisa.  

Foram propostos os seguintes ETVSO, após orientação de como realizá-

los: 

 Tubo de silicone de 35 centímetros de comprimento e nove 

milímetros de diâmetro interno (semelhante ao LaxVox), com uma das extremidades 
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posicionada nos lábios do voluntário, sem tensão, enquanto a outra ficou imersa a 

dois centímetros da superfície da água (Figura 1). Foi utilizada uma garrafa de 

plástico de 510 ml, com dois terços de sua capacidade total preenchida com água. 

Tal exercício foi realizado com o voluntário sentado em posição ereta, respirando 

tranquilamente e procurando manter a região cervical e ombros relaxados. O sujeito 

soprou o canudo emitindo a vogal /u/ (SIMBERG e LAINE, 2017) durante cinco 

minutos com pausas inspiratórias; assim que o sujeito notasse o término do ar de 

sua emissão, sem usar o ar de reserva, ele foi orientado a inspirar e recomeçar o 

exercício até que o tempo terminasse. O exercício foi realizado de sete formas: 

o Sopro com emissão da vogal /u/ em pitch e loudness 

habituais; 

o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch entre alto e 

nota 

correspondente à frequência habitual a duas notas acima); 

o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch em 

glissando, de maneira ascendente e descendente em 

intervalo de oitavas (nota correspondente à frequência 

habitual a seis notas acima); 

o Sopro com emissão da vogal /u/ com variação de loudness 

em messa di voce; 

o Sopro com emissões curtas e intercaladas da vogal /u/; 

o Sopro com a emissão da vogal /u/ em glissando da nota 

mais grave que o voluntário conseguisse até a mais aguda e 

em seguida, da nota mais aguda possível até a mais grave, 

de maneira confortável; 

o Emissão da vogal /u/ com melodia semelhante à música 
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Figura 1. Modo de realização dos exercícios com uso do tubo de silicone. 

 
 

 Fonação em tubo (dez centímetros de comprimento e três 

milímetros de diâmetro interno), de plástico (Figura 2), o qual teve uma das 

extremidades entre os lábios do voluntário, enquanto a outra esteve livre. Os 

exercícios foram realizados com o voluntário sentado em posição ereta, respirando 

tranquilamente, procurando manter a cervical e ombros relaxados. O voluntário 

emitiu a vogal /u/ durante cinco minutos com pausas inspiratórias; assim que 

notasse o término do ar de sua emissão, sem usar o ar de reserva, ele foi orientado 

a inspirar e recomeçar o exercício até que o tempo termine. O exercício foi realizado 

de sete formas: 

o Sopro com emissão da vogal /u/ em pitch e loudness 

habituais; 

o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch entre alto e 

correspondente à frequência habitual a duas notas acima); 

o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch em 

glissando, de maneira ascendente e descendente em 

intervalo de oitavas (nota correspondente à frequência 

habitual a seis notas acima); 

o Sopro com emissão da vogal /u/ com variação de loudness 

em messa di voce; 

o Sopro com emissões curtas e intercaladas da vogal /u/; 
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o Sopro com a emissão da vogal /u/ em glissando da nota 

mais grave que o voluntário conseguisse até a mais aguda e 

em seguida, da nota mais aguda possível até a mais grave, 

de maneira confortável; 

o Emissão da vogal /u/ com melodia semelhante à música 

 

 

 
Figura 2. Modo de realização dos exercícios com uso do tubo de plástico 

 

 Firmeza glótica, a qual o voluntário foi orientado a cobrir, 

parcialmente, a boca com a palma da mão e emitir a vogal /u/ durante cinco minutos 

(Figura 3). Os exercícios foram realizados com o voluntário sentado, em posição 

ereta respirando tranquilamente, procurando manter a região cervical e ombros 

relaxados. Durante a emissão, assim que o indivíduo notasse que seu ar estava 

acabando, sem entrar no ar de reserva; ele deveria inspirar e retomar o exercício, 

durante cinco minutos. A firmeza glótica foi realizada de seis formas: 

o Sopro com emissão da vogal /u/ em pitch e loudness 

habituais; 

o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch entre alto e 

baixo, como um

correspondente à frequência habitual a duas notas acima); 
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o Sopro com emissão da vogal /u/ variando o pitch em 

glissando, de maneira ascendente e descendente em 

intervalo de oitavas (nota correspondente à frequência 

habitual a seis notas acima); 

o Sopro com emissões curtas e intercaladas da vogal /u/; 

o Sopro com a emissão da vogal /u/ em glissando da nota 

mais grave que o voluntário conseguisse até a mais aguda e 

em seguida, da nota mais aguda possível até a mais grave, 

de maneira confortável; 

o Emissão da vogal /u/ com melodia semelhante à música 

 

 

 
Figura 3. Modo de realização da firmeza glótica. 

 

Os voluntários também foram orientados a realizar uma rotina diária três 

vezes por dia, para a execução dos exercícios em casa. Os exercícios realizados 

foram correspondentes à sessão concluída. 

Para a realização dos exercícios a domicílio foi entregue aos voluntários 

um kit, contendo um tubo de silicone, uma garrafa plástica de 510 ml com 

marcações para o nível da água e do tubo, um tubo de plástico e um protocolo por 

escrito  em linguagem simples (Quadro 4)  para a retomada de como se deveria 

fazer cada exercício e para que houvesse o controle da realização dos mesmos. 
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Para saber o pitch da voz do voluntário, tanto em terapia como em casa, e 

assim definir o intervalo de terça e oitava, foi utilizado o aplicativo para Android 

Vocal Pitch Monitor versão 1.4.4 do desenvolvedor TadaoYamaoka. Para oferecer o 

exemplo do intervalo de terça e oitava foi feito uso do aplicativo PerfectPiano versão 

6.9.3 do desenvolvedor Revontulet Soft Inc.  

 

Sessão 1 Sessão 2 

1. Orientações sobre higiene vocal 
2. LaxVox em pitch e loudness habituais 
3. LaxVox  . 
Notas: ___ e ___ 
4. Fonação em tubo em pitch e loudness 
habituais 
5. Fonação em tubo  
terça 
6. Explicação dos exercícios a serem realizados 
em casa 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e orientação dos exercpicios realizados 
em casa 
3. LaxVox glissando ascendente e descendente em 
intervalo de oitava. Notas: ___ e ___ 
4. LaxVox  variação de loudness 
5. Fonação em tubo glissando ascendente e 
descendente em intervalo de oitava 
6. Fonação em tubo  variação de loudness  
7. Explicação dos exercícios a serem realizados em 
casa 

Sessão3 Sessão 4 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e orientação dos exercícios realizados 
em casa 
3. Firmeza glótica em pitch e loudness  habituais 
4. Firmeza glótica  
terça. Notas ___ e ___ 
5. Firmeza glótica glissando ascendente e 
descendente em intervalo de oitava. Notas: ___ e 
___ 
6. Explicação dos exercícios a serem realizados 
em casa 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e orientação dos exercícios realizados em 
casa 
3. LaxVox  intercalado 
4. Fonação em tubos  intercalado 
5. Firmeza glótica  intercalado 
6. Explicação dos exercícios a serem realizados em 
casa. 

Sessão 5 Sessão 6 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e orientação dos exercícios realizados 
em casa 
3. LaxVox em pitch e loudness habituais 
4 LaxVox glissando ascendente e descendente 
em intervalo de oitava. Notas: ___ e ___ 
5. LaxVox  variação de loudness  
6. LaxVox  acentos 
7. Explicação dos exercícios a serem realiados 
em casa 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e eorientação a respeito dos exercícios 
realizados em casa 
3. LaxVox glissando  mais grave possível a mais 
agudo possível e vice e versa 
4. Fonação em tubo glissando  mais grave possível 
e mais agudo possível e vice e versa 
5. Firmeza glótica glissando -  mais grave possível a 
mais agudo possível e vice e versa 
6. Explicação dos exercícios a serem realizados em 
casa 

Sessão 7 Sessão 8 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Revisão e orientação dos exercícios realizados 
em casa 
3. LaxVox  à   
4. Fonação em tubo  à   
5. Firmeza glótica   
6. Explicação dos exercícios a serem realizados 
em casa. 

1. Orientação a respeito de higiene vocal 
2. Revisão e orientação a respeito de todos os 
exercícios realizados durante o processo terapêutico 

Quadro 4. Rotina de exercícios com o Protocolo de ETVSO sessão a sessão. Cada sessão ocorreu 
duas vezes por semana e com duração de 35 minutos. 

 

4.6.2 Grupo de Exercícios de Função Vocal (GEFV) 

Os exercícios de Função Vocal realizados no presente estudo foram 

propostos por Stemple (STEMPLE, ROY e KLABEN, 2014) e adaptados pela equipe 
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de pesquisadores quanto ao número e duração das sessões de terapia. Todos os 

voluntários tiveram seu diagnóstico esclarecido e receberam informações a respeito 

de higiene vocal.  

O primeiro exercício realizado foi emissão da vogal /i/ prolongada pelo 

maior tempo possível que o voluntário conseguisse. Para as mulheres a vogal 

deveria ser emitida na nota musical Fá, acima do Dó central (C4) e para os homens 

a nota musical emitida foi o Fá abaixo do Dó central. 

Para o segundo exercício foi solicitado para que o voluntário emitisse a 

palavra / now/ formando uma constrição nos lábios, para que houvesse a sensação 

de vibração, em glissando ascendente, ou seja, o som deveria começar em uma 

nota mais baixa e gradativamente passar para a nota mais alta possível. O terceiro 

exercício exige a produção da palavra / now/ em glissando descendente, portanto o 

som deveria começar com a nota mais aguda possível e passar, gradativamente 

para a nota mais grave possível. Ambos os exercícios deveriam ser realizados sem 

falhas na voz, como quebra de sonoridade ou de frequência. 

Por fim, o quarto exercício envolve a emissão da palavra / ow/ (também 

com constrição dos lábios) de maneira sustentada o maior tempo possível. Foram 

realizadas quatro emissões, cada uma com as seguintes notas: Dó, Ré, Mi e Fá. 

Para mulheres a sequência foi a partir do Dó central e para homens foi do Dó 

correspondente a uma oitava abaixo (C3). 

Durante as sessões terapêuticas, foi dado o exemplo de cada nota ao 

voluntário, por meio do aplicativo PerfectPiano versão 6.9.3 do desenvolvedor 

Revontulet Soft Inc. A pesquisadora orientou a instalação do aplicativo no 

smartphone do voluntário. Caso ele não possuísse um, não fosse possível a 

instalação ou apresentasse dificuldades, a pesquisadora gravou as emissões no 

celular do voluntário. Todos os voluntários realizaram cada exercício duas vezes 

durante a sessão. 

Em situações em que o voluntário não conseguia a produção exata de 

tais notas devido à tessitura vocal, houve a adaptação das mesmas, mantendo-se os 

intervalos propostos por Stemple (STEMPLE, ROY e KLABEN, 2014), com uso do 

aplicativo Vocal Pitch Monitor versão 1.4.4 do desenvolvedor TadaoYamaoka. Em 

situações em que o voluntário não conseguia reproduzir as notas solicitadas, a 

terapeuta facilitou a emissão com uso de sua própria voz (RAMOS et al., 2018). 

Ademais, os voluntários receberam a orientação para a realização dos exercícios em 
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cada duas repetições, duas vezes por dia. Foi entregue ao mesmo uma ficha 

(Quadro 5) contendo os exercícios sessão a sessão para que realizasse em casa e 

houvesse a possibilidade de acompanhamento. 

 

Sessão 1 .Sessão 2 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível a 
mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível 
a mais grave possível) 

__;        
___;        ___;        ___ 

Sessão 3 Sessão 4 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível a 
mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível 
a mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

Sessão 5 Sessão 6 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 
3. glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível a 
mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível 
a mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

Sessão 7 Sessão 8 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível a 
mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

1. Orientação sobre higiene vocal 
2. Emissão da vogal /i/ prolongada em ___ 

glissando ascendente (mais grave possível a 
mais agudo possível) 

glissando descendente (mais agudo possível 
a mais grave possível) 

___;        ___;        ___ 

Quadro 5. Rotina de exercícios com os EFV sessão a sessão. Cada sessão ocorrerá duas vezes por 
semana e com duração de 35 minutos. Foi preenchido, nos espaços em branco, as notas realizadas. 
 

4.6.3 Grupo de Terapia Vocal Indireta (GVTI) 

As sessões terapêuticas do GTVI receberam uma abordagem baseada na 

Terapia Vocal Higiênica, descrita por Stemple, Roy e Kablen (2014), que preconiza 

os seguintes passos: 

1.  

2. Descrever os efeitos de tais hábitos nos mecanismos da produção 

vocal; 

3. Definir os momentos que os hábitos ocorrem; 

4.  
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Foram desenvolvidas em formato de diálogo com o voluntário, com 

utilização de recursos audiovisuais como apresentação em PowePoint, imagens, 

vídeos e modelos anatômicos de plástico. 

Na primeira sessão foi realizada a investigação de hábitos (tanto de 

saúde geral como vocais), além de questionar os objetivos a serem atingidos pelo 

voluntário quanto a sua voz a curto e médio prazo. Na segunda sessão, a 

pesquisadora esclareceu como ocorre a produção da voz e a importância da 

hidratação constante (de forma direta e indireta), bem como ocorre fisiologicamente. 

Na terceira sessão houve o esclarecimento do diagnóstico e por fim na quarta 

sessão houve a discussão a respeito da importância do repouso vocal. 

Em relação as quatro sessões posteriores, foram realizadas orientações a 

respeito de hábitos específicos de cada voluntário, a partir da investigação 

individual, sempre com uma explicação fisiológica do impacto do hábito na produção 

vocal. 

Após cada sessão, o voluntário era informado para tentar evitar a 

ocorrência de hábitos maléficos à saúde vocal e praticar hábitos mais saudáveis, 

para que na sessão seguinte fosse retomado rapidamente o assunto da sessão 

anterior. O voluntário era questionado o quanto ele havia conseguido evitar hábitos 

maléficos e praticar hábitos benéficos à saúde vocal (Quadro 6). 

Vale ressaltar que o voluntário recebeu por impresso, a cada sessão, o 

tema discutido. E ao final da terapia, todos os hábitos eram retomados (Apêndice 3). 
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Sessão 1 .Sessão 2 

*Levantamento dos hábitos vocais e de saúde. 
*Definição de como e a frequência que os hábitos 
ocorrem. 
*Questionamento dos objetivos a serem atingidos a 
curto e médio prazo. 

*Esclarecimento da fisiologia da produção vocal. 
*Mecanismos fisiológicos da hidratação. 
*Discussão da importância da hidratação. 

Sessão 3 Sessão 4 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas 
*Questionamento sobre a quantidade de ingesta de 
água e sugestões para melhora. 
*Realização do esclarecimento de diagnóstico do 
voluntário. 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior 
esclarecimento de dúvidas. 
*Orientação sobre a importância do repouso vocal e 
corporal e como o repouso se aplica na produção 
vocal. 

Sessão 5 Sessão 6 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas. 
*Questionamento sobre a prática do novo hábito e 
sugestões  para melhora. 
*Discussão específica com base no levantamento de 
hábitos. 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior 
e esclarecimento de dúvidas. 
*Questionamento sobre a prática do novo hábito e 
sugestões  para melhora. 
*Discussão específica com base no levantamento de 
hábitos. 

Sessão 7 Sessão 8 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior e 
esclarecimento de dúvidas. 
*Questionamento sobre a prática do novo hábito e 
sugestões  para melhora. 
*Discussão específica com base no levantamento de 
hábitos. 

*Retomada do assunto abordado na sessão anterior 
e esclarecimento de dúvidas. 
*Questionamento sobre a prática do novo hábito e 
sugestões  para melhora. 
*Discussão específica com base no levantamento de 
hábitos. 

Quadro 6. Rotina da TVI sessão a sessão. Cada sessão ocorrerá duas vezes por semana e com 
duração de 35 minutos. 

 

4.7 VARIÁVEIS DE DESFECHO 

A variável de desfecho primária, originalmente planejada, foi a variável 

acústica da Proeminência do Pico Cepstral-suavizada (CPP-s)  a qual foi utilizada 

para o cálculo amostral , porém ao observar as características da população do 

estudo, bem como critérios de inclusão e objetivos, notou-se que a variável que 

apresenta maior importância à pesquisa é a autoavaliação do voluntário sobre a 

própria voz (no presente estudo - da fadiga, da economia e da desvantagem vocal). 

Portanto, a variável de desfecho secundária é a qualidade vocal do 

voluntário, composta por análise perceptivo-auditiva e acústica. 

 

4.8 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE DESFECHO 

Após terem assinado o TCLE e terem sanado todas suas dúvidas e 

incertezas, os voluntários passaram primeiramente pela entrevista inicial, descrita 

anteriormente, em seguida passaram pelos procedimentos de avaliação que 

ocorreram em três momentos: antes da aplicação da intervenção terapêutica 

(momento 1  M1), imediatamente após o término da intervenção (momento 2  M2) 

e após um mês da finalização da intervenção (momento 3  M3). 
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As avaliações nos três momentos possuíram autoavaliação da fadiga 

vocal, da economia vocal do voluntário e do impacto da disfonia na vida cotidiana do 

voluntário. Além disso, houve avaliação perceptivo-auditiva e acústica da voz, 

caracterizando a avaliação da qualidade vocal. 

 

4.8.1 Equipe de Pesquisa 

O estudo foi conduzido por uma equipe de pesquisadores para que fosse 

possível o cegamento das variáveis de desfecho. 

Logo, a equipe de pesquisa foi composta por três pesquisadores, cada 

um com a seguinte função: 

 Pesquisador 1: Responsável pela randomização da amostra, 

gerando a sequência de alocação e alocação dos números em 

envelopes; 

 Pesquisador 2: Responsável por realizar a seleção da amostra a 

partir dos resultados das triagens vocais iniciais de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão do estudo. Também foi 

responsável pela coleta de dados iniciais, imediatamente ao fim e 

após um mês das intervenções terapêuticas; 

 Pesquisador 3: Responsável pela aplicação das intervenções nos 

três grupos do estudo: GE, GEFV e GTVI. 

 

4.8.2 Gravação Vocal  

A gravação da voz dos voluntários foi realizada no Laboratório de Voz da 

Clínica de Fonoaudiologia da FOB-USP, um ambiente silencioso e acusticamente 

tratado, o que permitiu posterior análise perceptivo-auditiva e acústica das vozes. 

Foi utilizado um microfone omnidirecional, com resposta de frequência 

plana da marca Behringer (MUSIC Tribe Global Brands Ltd., Willich, Germany), 

modelo ECM 8000, conectado por um cabo a interfase M-AUDIO Fast Track 

(inMusic Brands, Cumberland, Rhode Island, USA), que por sua vez foi conectado à 

um notebook da marca Dell (Dell Inc, Round Rock, Texas, USA), cujo o modelo é 

Inspiron 15 Special Edition, Intel (Intel Corp., Santa Clara California, USA) core i-7 

de quarta geração e placa de som integrada a placa mãe Realtek High Definition 

Audio (Realtek Semiconductor Corp., Hsinchu, Taiwan) com versão do driver 

6.0.1.7152. 
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As gravações foram realizadas em um software de edição de áudio 

profissional  SoudForge versão 10.0 (Sony Creative Software Inc, Middleton, 

Winsconsin, England)  , em taxa de amostragem 44.100 Hz e 16 bit em formato 

.wav. 

O microfone foi fixado em um pedestal da marca Vector (Vector Indústria 

e Comércio de Acessórios Musicais Ltda., Maringá, Paraná, Brasil) a dez 

centímetros de distância da boca do voluntário e com um anteparo do tipo popfilter 

para, além de manter a distância, evitar que os sons plosivos da fala causassem 

distorções na gravação. 

Por fim, os voluntários foram orientados a sentarem-se em uma cadeira, 

confortavelmente, porém com postura ereta para a realização das seguintes 

emissões que foram solicitadas: três vezes a emissão da vogal /a/ sustentada em 

pitch e loudness habituais, durante seis segundos e contagem de números de um a 

dez. 

 

4.8.3 Autoavaliação da Fadiga Vocal 

Para a investigação dos sintomas que sinalizam a fadiga vocal, foi 

aplicado o protocolo Índice de Fadiga Vocal (IFV), criado por Nanjundeswaram et al. 

(2015) e traduzido e adaptado para o português brasileiro por Zambom et al. (2017). 

O protocolo é composto por 19 afirmações, das quais 11 correspondem ao domínio 

frequentemente associados à fadiga vocal (Anexo 2). 

O voluntário foi orientado a assinalar a frequência na qual ele se 

encaixava em cada uma das situações propostas pelo questionário nos últimos seis 

meses para M1, no último mês de intervenção M2 e no último mês sem intervenção 

(acompanhamento) para M3. As opções de resposta e pontuação são: nunca (0), às 

vezes (1), quase sempre (3) e sempre (4). O cálculo para cada domínio se dá por 

 

 

 Vale ressaltar que quanto maior a pontuação, pior 

a autoavaliação do voluntário. 
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4.8.4 Autoavaliação da economia vocal 

A economia vocal foi mensurada indiretamente por meio da sensação de 

uma voz ressoante, que envolve a propriocepção do indivíduo quanto à sensação de 

facilidade ao produzir a voz e vibração nos tecidos moles e duros na região do 

viscerocrânio (VERDOLINI et al., 1995; TITZE, 2001). Logo, foi oferecida aos 

voluntários da pesquisa, uma escala visual analógica (EVA) de 100 milímetros de 

comprimento (Anexo 3), na qual o voluntário deveria assinalar o quanto ele sentia 

facilidade para produzir a voz (para isso foi explicado a ele as sensações descritas) 

no momento do preenchimento da EVA, logo a extrema esquerda significava 

vibração vibração total/muito 

 Quanto maior o valor que o voluntário assinalasse melhor a economia vocal do 

mesmo. 

 

4.8.5 Autoavaliação da Desvantagem Vocal 

Para essa avaliação, os voluntários foram orientados a realizar o 

preenchimento do questionário Índice de Desvantagem Vocal (IDV), proposto por 

Jacobson et al., (1997), traduzido para o português e validado por Behlau, Alves dos 

Santos, Oliveira (2011). Tal questionário apresenta opções de resposta como: 

s quais pontuam 

Anexo 4). A obtenção dos resultados se dá por meio de 

somatória simples. O voluntário foi orientado a assinalar a frequência na qual ele se 

encaixava em cada uma das situações propostas pelo questionário nos últimos seis 

meses para M1, no último mês de intervenção para M2 e no último mês sem a 

intervenção (acompanhamento) para M3. Quanto maior a pontuação do 

questionário, maior a desvantagem vocal apresentada. 

 

4.8.6 Análise perceptivo-auditiva 

A análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal foi realizada por três 

juízes, fonoaudiólogos, especialistas em voz, com experiência em avaliação vocal, 

cegados quanto ao momento de avaliação e intervenção terapêutica realizada. Para 

calcular os valores de confiabilidade intra-avaliador, 20% da amostra foi repetida de 

maneira aleatória. 



4 Casuística e Métodos 84 

Para a análise da vogal, selecionou-se a segunda emissão da vogal /a/, 

dentre as três emissões gravadas. Os parâmetros avaliados foram: grau geral 

(impressão global da qualidade vocal), rugosidade (ruídos não esperados na fonte 

sonora), soprosidade (escape de ar audível durante a fonação), tensão (sensação 

de esforço vocal) e instabilidade. Para a contagem de números foram avaliados: 

grau geral, rugosidade, soprosidade e tensão. 

Para cada parâmetro foi aplicada a escala GRBASI (HIRANO, 1981) na 

qual o juiz deveria assinalar zero, para qualidade vocal normal, um para desvio leve, 

dois para moderado e três para intenso. Após as avaliações, os resultados do 

protocolo de cada juiz foram organizados, de maneira que foi possível visualizar a 

pontuação para M1, M2 e M3 de cada intervenção vocal, que permitiu a aplicação de 

testes estatísticos. Considerou-se o produto da maioria entre os juízes. 

 

4.8.7 Análise Acústica 

A análise acústica foi realizada por meio do software Multi Dimensional 

Voice Program (MDVP) da Kay Pentax (Kay Elemetrics Corporation, Lincoln Park, 

New Jersey) e Praat versão 6.0.04 (Paul Boersma and David Weenink, Amsterda, 

Netherlands). Utilizou-se a emissão das três vogais /a/ sustentadas, editadas 

retirando-se o 1,5 segundo inicial e final das três emissões. Os resultados foram 

calculados pela média ponderada entre elas. 

Por meio do programa MDVP, extraiu-se as medidas de jitter, shimmer 

(ambas dadas em porcentagem), frequência fundamental e relação ruído-harmônico 

(NHR  Noise to Harmonic Ratio). Essas análises foram realizadas com uso das 

vogais sustentadas.  

Por meio do Praat, foi extraída a PPC-s (Proeminência do Pico Cepstral-

suavizada), relação alfa (declive espectral  diferença entre 50 Hz a 1000 Hz e 1000 

Hz a 5000Hz) e L1-L0 (modo de fonação  diferença entre 50 Hz a 300 Hz e 300 Hz 

a 800Hz). Para a PPC-s, foi realizada análise de periodicidade com janela média de 

tempo em 0,01 segundos e janela média de quefrência em 0,001 segundos 

(Apêndice 4). Para relação alfa e L1-L0 foi feito uso da janela com correção de pitch, 

mantendo-se todos os valores padrão do software, para que trechos não vozeados 

não fossem analisados (Apêndice 5). Essas análises foram realizadas com uso das 

vogais sustentadas e contagem de números de um a dez. 
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4.9 ANÁLISE DE DADOS 

Pelo fato do estudo possuir mais de dois grupos, com dois critérios sendo 

analisados (grupo de interveção e momento de avaliação) foi utilizado o teste 

ANOVA de medidas repetidas para a verificação de todas as variáveis qualitativas 

(IFV, autoavalição da economia vocal, IDV e análise acústica) e qualitativa ordinal 

(avaliação perceptivo-auditiva) e em seguida aplicado o Teste Tukey para a 

verificação do comportamento dos fatores estatisticamente significantes. 

Para a análise perceptivo-auditiva foi feito uso do Cálculo Kappa para a 

determinação da confiabilidade intraavaliadores e o produto da maioria para realizar 

o teste estatístico. 

Não foi realizado teste de normalidade, bem como a aplicação de teste 

não paramétrico para a avaliação da variável qualitativa ordinal, por não haver teste 

não paramétrico equivalente para a obtenção dos resultados. Ademais, com tais 

testes (não paramétricos) não há a possibilidade da verificação da interação dos 

fatores estudados (COHEN, 2001). 

Os dados foram analisados por meio do software Statistica, versão 10 

(Stat Soft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA). 
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5 RESULTADOS 

Foram avaliados para elegibilidade no estudo 55 voluntários, dos quais 

apenas 27 foram selecionados para participar do estudo e alocados nos grupos de 

intervenção (nove voluntários em cada grupo). Apenas dois voluntários, ambos 

pertencentes ao GEFV não completaram as avaliações; um deles não 

comparecendo para a avaliação M2 e M3 e outro para a avaliação M3. Porém não 

foram excluídos do estudo, tendo seus dados imputados calculando a média das 

variáveis analisadas do GE para as avaliações que não foram realizadas em ambos 

os participantes (Figura 4).  

Vale ressaltar que o período de recrutamento, aplicação das intervenções 

e avaliações ocorreu entre 20 de junho de 2017 a nove de novembro de 2018. 

Na Tabela 1, observa-se a caracterização da amostra quanto à profissão, 

enquanto na Tabela 2, a caracterização de cada grupo do estudo, envolvendo 

gênero, quantidade de participantes e idade média.  
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Figura 4. Fluxograma dos voluntários avaliados para elegibilidade, com detalhes dos voluntários 

excluídos, bem como da alocação para cada tipo de intervenção. 

55 voluntários foram avaliados para elegibilidade 

27 foram submetidos à randomização 

28 foram excluídos 
   6 atendiam aos critérios de inclusão, porém não foi possível 
contato 
   4 atendiam aos critérios de inclusão porém não residiam mais 
na cidade de Bauru 
   1 atendia os critério de inclusão, porém foi diagnosticado com 
câncer e não possuía disponibilidade 
   12 possuíam lesão de pregas vocais 
   2 possuíam lesão e eram fumantes 
   1 possuía lesão e estava na menopausa 
   1 possuía perda auditiva 
   1 fumante 

9 voluntários foram 
designados para o GE 

9 voluntários foram 
designados para o GTVI 

9 voluntários foram 
designados para o GEFV 

9 foram avaliados em M2  8 foram avaliados em M2 9 foram avaliados em M2 

9 foram avaliados em M3 7 foram avaliados em M3 9 foram avaliados em M3 

9 foram incluídos na 
análise 

9 foram incluídos na 
análise 

9 foram incluídos na 
análise 
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Tabela 1. Distribuição dos voluntários, em porcentagem, em ambos os gêneros de acordo com a 

profissão. 

Profissão Porcentagem 

Professor 16,129% 

Policial Militar aposentado 3,226% 

Fonoaudiólogo 9,677% 

Músico 3,226% 

Professor e músico 3,226% 

Radialista 3,226% 

Cantor 3,226% 

Estudante 22,581% 

Vigilante 3,226% 

Técnico judiciário 3,226% 

Servidor público 3,226% 

Impulsionador de vendas 3,226% 

Auxiliar de biblioteca 3,226% 

Assistente administrativo 3,226% 

Do lar 3,226% 

 

Tabela 2. Características demográficas dos grupos experimental (GE), exercícios de função vocal 

(GEFV) e de terapia vocal indireta (GTVI). N=27 
 GE GEFV GTVI 

Idade 29,7 anos 31,7 anos 25,8 anos 

Homens 4 4 4 

Mulheres 5 5 5 

Total 9 9 9 

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 

Terapia Vocal Indireta. 

 

Em relação a fadiga vocal (Tabela 3) auto referida, mensurada pelo IFV, 

os resultados foram divididos de acordo com os domínios do teste, sendo eles: 

Domínio 1  Fadiga e restrição vocal; Domínio 2  Desconforto físico associado a 

voz; Domínio 3  Recuperação com descanso vocal. 

Para a pontuação total (p<0,001), Domínio 1 (p<0,001) e Domínio 2 

(p<0,001), observou-se resultados estatisticamente significantes apenas para o fator 

momento, ou seja, para essas variáveis, independente da intervenção aplicada, há 

diferenças entre os momentos. O Teste Tukey mostra, para todas, que M1 

apresenta valores mais elevados que M2, que por sua vez, mantém-se como M3. A 

diminuição da pontuação demonstra melhoras em relação à fadiga vocal. 
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos escores total e referentes aos três domínios do Índice de Fadiga 

Vocal (IFV) para os três momentos de avaliação referente aos três grupos de intervenção. 

IFV 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Total M1 30,56±8,75 31,67±8,92 28,56±13,11 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 Total M2 17,22±11,62 20,00±6,75 20,00±8,73 

Total M3 18,33±10,45 18,11±8,18 15,22±8,33 

D1 M1 16,89±7,29 18,56±8,22 16,00±8,82 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 D1 M2 7,67±7,14 10,03±6,58 8,33±6,93 

D1 M3 8,89±7,74 8,72±6,99 6,00±4,66 

D2 M1 4,44±2,40 3,78±2,68 3,78±3,83 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 D2 M2 1,33±2,69 0,86±1,27 2,00±2,00 

D2 M3 0,67±1,66 0,83±1,05 0,56±0,73 

D3 M1 9,22±2,05 9,33±2,45 8,78±2,49 

- p>0,05 - D3 M2 8,22±4,29 9,22±3,19 9,67±3,20 

D3 M3 8,78±3,90 9,00±3,35 8,44±3,54 

ANOVA de Medidas Repetidas (p<0,05) e Teste Tukey. 

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 

Terapia Vocal Indireta; D1=Fadiga e restrição vocal; D2=Desconforto físico associado à voz; 

D3=Recuperação com descanso vocal; M1=Momento 1 (pré intervenção); M2=Momento 2 (pós 

imediato); M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 

 

Observou-se que para a avaliação da economia vocal (Tabela 4), houve 

valor estatisticamente significante apenas para o fator momento (p=0,007). 

Novamente, independente da intervenção aplicada, há diferenças entre os 

momentos de avaliação. 

O valor referido em M1 é menor que M2, indicando melhora da economia 

vocal, porém em M3, os valores tendem a aproximar-se de M1 ao mesmo tempo 

mantendo-se próximos de M2.  

 

Tabela 4. Média e desvio padrão dos valores (em milímetros) da escala visual analógica (EVA) 

referente a facilidade para a produção vocal e voz ressoante nos três momentos de avaliação e 

referente aos três grupos de intervenção. 
Economia 

Vocal 

GE GEFV GTVI 
Fator 

Valor de 

p 
Tukey Test 

Média±DP Média±DP Média±DP 

M1 67,67±17,94 75,33±16,36 75,11±19,00 

Momento P=0,007 M1<M2  M2 87,33±11,24 84,44±15,88 84,22±15,46 

M3 66,78±28,93 86,72±19,62 87,89±20,29 

ANOVA de Medidas Repetidas (p<0,05) e Teste Tukey. 

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 

Terapia Vocal Indireta. M1=Momento 1 (pré intervenção); M2=Momento 2 (pós imediato); 

M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 

 

Para a análise do questionário IDV (Tabela 5), os resultados foram 

dividido Em 
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relação à pontuação total 

(p<0,001),  (p<0,001) , obtiveram resultados 

estatisticamente significantes para o fator momento. Novamente, independente da 

intervenção aplicada, os voluntário reduziram seus escores no M2, mantendo-os em 

M3. A diminuição da pontuação demonstra melhoras em relação à desvantagem 

vocal. 

 

Tabela 5. Média e desvio padrão dos escores total e referentes às três subescalas do Índice de 

Desvantagem Vocal (IDV) para os três momentos de avaliação referente aos três grupos de 

intervenção. 

IDV 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Total M1 35,78±16,40 24,22±17,48 15,89±13,86 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 Total M2 14,22±14,75 10,83±12,39 6,11±8,71 

Total M3 13,33±14,05 8,00±12,18 4,22±5,65 

E M1 10,00±7,19 5,67±7,53 3,44±4,77 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 E M2 3,44±4,10 2,06±4,30 0,44±0,88 

E M3 4,00±4,90 1,56±3,97 0,22±0,67 

F M1 8,89±5,64 6,33±5,15 4,11±4,31 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 F M2 4,22±4,84 2,58±3,24 2,22±3,35 

F M3 4,11±4,51 1,89±3,44 1,22±1,99 

O M1 17,11±6,74 12,22±6,20 8,33±5,87 

Momento p<0,001 M1>M2=M3 O M2 6,56±6,62 6,19±5,42 3,44±4,61 

O M3 5,22±5,07 4,56±5,07 2,78±3,63 

ANOVA de Medidas Repetidas (p<0,05) e Teste Tukey  

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 

Terapia Vocal Indireta; E=Emocional; F=Físico; O=Orgânico. M1=Momento 1 (pré intervenção); 

M2=Momento 2 (pós imediato); M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 

 

Para a análise perceptivo auditiva, em relação a emissão da vogal 

sustentada (Tabela 6a) observa-se que as variáveis Grau Geral e Rugosidade 

apresentaram resultados estatisticamente significantes (p=0,015 e p=0,029, 

respectivamente) apenas para o fator intervenção. Esse achado significa que, há 

diferenças entre as intervenções, independente do momento de avaliação. 

Encontrou-se que a TVI apresentou resultados inferiores quando 

comparada aos EFV. Entretanto, nota-se que os ETVSO possuem resultados iguais 

à TVI e aos EFV. 
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Tabela 6a. Média e desvio padrão dos escores referentes aos itens Grau Geral, Rugosidade, 

Soprosidade, Tensão e Instabilidade da escala GRBASI, na emissão da vogal sustentada nos três 

momentos de avaliação, referente aos três grupos de intervenção. 

Escala GRBASI 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Grau geral M1 1,67±0,50 1,89±0,33 1,44±0,53 

Intervenção p=0,015 
GTVI<GEFV 

 
Grau geral M2 1,56±0,53 1,89±0,33 1,44±0,53 

Grau geral M3 1,44±0,73 1,89±0,33 1,33±0,50 

Rugosidade M1 1,56± 0,73 1,78± 0,44 1,22± 0,67 

Intervenção p=0,029 
GTVI<GEFV 

 
Rugosidade M2 1,33± 0,87 1,78± 0,44 0,89± 0,33 

Rugosidade M3 1,33± 1,00 1,67± 0,71 1,11± 0,60 

Soprosidade M1 1,33± 0,50 1,33± 0,71 1,11± 0,60 

- p>0,05 - Soprosidade M2 1,33± 0,50 1,67± 0,50 1,11± 0,33 

Soprosidade M3 1,22± 0,83 1,44± 0,73 1,22± 0,44 

Tensão M1 0,89± 0,78 0,89± 1,05 0,78± 0,67 

- p>0,05 - Tensão M2 0,67± 0,71 1,00± 0,71 0,67± 0,50 

Tensão M3 1,22± 0,83 1,00± 0,71 0,56± 0,53 

Instabilidade M1 1,22± 0,44 1,11± 0,33 1,00± 0,00 

- p>0,05 - Instabilidade M2 1,00± 0,00 1,22± 0,44 1,00± 0,00 

Instabilidade M3 1,11± 0,33 0,89± 0,33 1,11± 0,33 

ANOVA de Medidas Repetidas (p<0,05) e Teste Tukey  
Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 
Terapia Vocal Indireta M1=Momento 1 (pré intervenção); M2=Momento 2 (pós imediato); 
M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 

 

Comparando-se os resultados da análise perceptivo-auditiva da emissão 

da contagem (Tabela 6b), há valores estatisticamente significantes para o fator 

intervenção nas variáveis Grau Geral (p=0,036) e Rugosidade (0,039). Da mesma 

forma, como observado na emissão da vogal, a TVI apresentou resultados inferiores 

quando comparada aos EFV, enquanto ETVSO possuem resultados iguais à TVI e 

aos EFV. 
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Tabela 6b. Média e desvio padrão dos escores referentes aos itens Grau Geral, Rugosidade, 

Soprosidade e Tensão da escala GRBASI, na emissão da contagem de números de um a dez nos 

três momentos de avaliação referente aos três grupos de intervenção. 

Escala GRBASI 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Grau geral M1 1,44±0,53 1,78±0,44 1,11±0,33 

Intervenção p=0,036 
GTVI<GEFV 

 
Grau geral M2 1,67±0,50 1,44±0,53 1,33±0,50 

Grau geral M3 1,33±0,50 1,44±0,53 1,00±0,00 

Rugosidade M1 1,11±0,93 1,67±0,50 0,56±0,53 

Intervenção p=0,039 
GTVI<GEFV 

 
Rugosidade M2 1,33±0,71 1,44±0,53 0,78±0,67 

Rugosidade M3 1,11±0,78 1,00±0,71 0,78±0,67 

Soprosidade M1 0,89±0,60 1,11±0,93 0,89±0,78 

- p>0,05 - Soprosidade M2 1,33±0,71 1,00±1,00 0,78±0,67 

Soprosidade M3 0,89±0,60 0,89±0,60 0,89±0,60 

Tensão M1 0,67±0,50 0,78±0,97 0,00±0,00 

- p>0,05 - Tensão M2 0,78±0,67 0,67±0,71 0,22±0,67 

Tensão M3 0,33±0,50 0,67±0,87 0,22±0,44 

ANOVA de Medidas Repetidas (p<0,05) e Teste Tukey  
Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de 
Terapia Vocal Indireta M1=Momento 1 (pré intervenção); M2=Momento 2 (pós imediato); 
M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 

 

Para análise intraavaliador, a partir do Cálculo Kappa, os avaliadores um 

e dois apresentaram nível de confiabilidade de 0,68 e 0,61 respectivamente e o 

avaliador três apresentou confiabilidade de 0,30. De acordo com a classificação de 

Landis e Koch (1977), os avaliadores um e dois apresentaram confiabilidade 

substancial e o avaliador três, razoável. 

Em relação aos dados da análise acústica devido ao fato da variável 

frequência fundamental (f0) apresentar valores conhecidos e diferenciados entre 

homens e mulheres brasileiros (BEHLAU et al., 2001) os resultados foram divididos 

de acordo com o gênero. Ademais, sabe-se que a PPC-s apresenta valores 

diferenciados entre homens e mulheres (SILVA et al., 2011), bem como as medidas 

da relação alfa e L1-L0 (GUZMÁN et al., 2013). 

Para os dados da análise acústica nenhuma variável apresentou 

resultados estatisticamente significantes, como se observa na Tabela 7a (resultados 

relacionados à emissão da vogal sustentada) e na Tabela 7b (resultados 

relacionados a contagem de números. 
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Tabela 7a. Média e desvio padrão das variáveis acústicas extraídas a partir da emissão da vogal /a/ sustentada para os três momentos de avaliação 

referente aos três grupos de intervenção. 

Acústica 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP    

Jitt M1 1,04±0,39 2,01±1,56 1,04±0,70 2,91±1,64 1,48±0,85 1,53±0,75 

- p>0,05 - Jitt M2 1,63±1,16 2,00±1,25 1,82±1,40 2,71±1,60 1,57±1,25 1,52±0,92 

Jitt M3 0,97±0,51 2,51±1,94 2,01±1,54 2,36±1,32 1,28±0,95 1,43±1,24 

Shimm M1 6,60±1,75 5,93±2,44 9,43±10,99 6,44±3,50 3,86±1,33 4,12±1,46 

- p>0,05 - Shimm M2 6,38±1,47 4,76±1,33 6,77±4,07 5,29±3,09 3,84±1,03 3,94±1,83 

Shimm M3 6,24±3,77 5,24±1,42 5,38±2,77 5,14±1,98 3,97±0,90 3,61±1,82 

F0 M1 111,40±9,01 197,17±54,79 105,74±10,21 190,92±41,45 114,33±13,70 209,70±25,39 

Gênero p<0,001 Mulheres>Homens F0 M2 107,99±5,60 201,85±43,16 104,71±10,81 217,01±26,91 111,88±5,59 202,36±30,61 

F0 M3 118,33±13,84 206,53±48,72 108,33±5,07 219,30±37,42 108,99±10,85 214,15±38,70 

NHR M1  0,16±0,02 0,16±0,04 0,17±0,06 0,48±0,67 0,13±0,03 0,14±0,03 

- p>0,05 - NHR M2 0,14±0,01 0,16±0,04 0,16±0,03 0,16±0,04 0,13±0,01 0,14±0,05 

NHR M3 0,15±0,01 0,17±0,03 0,16±0,04 0,16±0,03 0,14±0,01 0,13±0,04 

PPC-s M1 15,18±2,56 13,82±0,92 16,27±0,77 13,09±3,18 15,97±2,42 14,20±0,88 

Gênero p=0,019 Mulheres<Homens PPC-s M2 16,63±2,26 13,55±1,88 15,28±2,51 13,28±3,60 16,64±3,78 14,67±1,83 

PPC-s M3 15,98±2,32 13,15±0,99 15,04±2,23 13,56±3,53 15,77±2,19 14,53±1,32 

Alfa M1 -16,82±2,71 -12,06±3,10 -16,03±0,76 -12,87±3,71 -19,15±2,98 -13,61±4,76 

- p>0,05 - Alfa M2 -16,41±5,69 -12,42±5,52 -15,28±2,87 -15,15±6,89 -16,94±5,94 -13,86±6,99 

Alfa M3 -16,07±3,78 -13,55±3,29 -16,81±1,28 -15,28±6,43 -17,09±4,85 -11,74±6,50 

L1-L0 M1 -2,82±3,04 -4,13±3,60 -3,49±1,02 -7,45±2,53 -10,30±2,15 -2,19±6,45 

- p>0,05 - L1-L0 M2 -3,55±2,80 -6,14±3,40 -3,84±4,78 -8,47±4,75 -7,82±5,39 -4,60±7,75 

L1-L0 M3 -2,28±3,23 -5,26±4,09 -5,30±3,37 -5,78±7,45 -6,39±5,88 -4,41±6,94 

ANOVA de Medidas Repetidas Tukey (p<0,05) e Teste. 

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de Terapia Vocal Indireta; Jitt=Jitter; Shimm=Shimmer; 

F0=frequência fundamental; NHR=Noise to Harmonic Ratio; PPC-s=Proeminência do Pico Cepstral-suavizada; Alfa=relação alfa. M1=Momento 1 (pré 

intervenção); M2=Momento 2 (pós imediato); M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 
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Tabela 7b. Média e desvio padrão das variáveis acústicas extraídas a partir da contagem de números (um a dez) para os três momentos de avaliação, 

referente aos três grupos de intervenção. 

Acústica 
GE GEFV GTVI 

Fator 
Valor de 

p 
Tukey Test 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

 Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP    

PPC-s M1 6,64±1,92 7,01±0,72 6,77±1,17 6,90±1,47 5,87±0,88 7,88±1,06 

- p>0,05 - PPC-s M2 7,08±1,47 7,07±1,46 5,86±0,72 6,87±1,51 6,22±1,32 7,51±1,32 

PPC-s M3 7,22±1,83 6,90±1,38 5,87±0,19 7,13±1,52 5,94±1,02 8,30±1,90 

Alfa M1 -21,61±2,05 -20,83±4,78 -18,44±1,39 -20,69±5,02 -20,61±4,33 -18,58±3,28 

- p>0,05 - Alfa M2 -22,95±4,56 -19,39±5,26 -19,20±0,93 -20,84±6,85 -20,31±3,66 -18,99±3,74 

Alfa M3 -22,34±3,45 -19,92±3,69 -22,61±3,69 -20,46±6,89 -21,47±4,64 -17,35±3,02 

L1-L0 M1 -5,34±3,87 -5,44±3,51 -5,33±2,03 -6,76±2,43 -7,02±3,56 -2,71±1,94 

- p>0,05 - L1-L0 M2 -4,61±2,38 -3,48±2,89 -5,30±1,72 -6,80±3,71 -5,78±2,54 -1,39±3,38 

L1-L0 M3 -5,98±1,57 -4,64±3,79 -6,65±2,12 -3,97±6,92 -5,93±4,33 -2,96±4,18 

ANOVA de Medidas Repetidas Tukey (p<0,05) e Teste. 

Legenda: GE=Grupo Experimental; GEFV=Grupo de Exercícios de Função Vocal; GTVI=Grupo de Terapia Vocal Indireta; PPC-s=Proeminência do Pico 

Cepstral-suavizada; Alfa=relação alfa; M1=Momento 1 (pré intervenção); M2=Momento 2 (pós imediato); M3=Momento 3 (um mês após intervenção). 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo possui a importância de contribuir, com evidência 

científica, com novas maneiras de intervenção para pacientes diagnosticados com 

disfonia funcional a fim de melhorar a prática clínica. Dessa forma, optou-se por 

fazer uso de um protocolo terapêutico composto por Exercícios de Trato Vocal 

Semiocluído (ETVSO), os quais possuem eficiência comprovada na literatura tanto 

em voluntários vocalmente saudáveis, quanto em disfônicos, em sua maioria, 

estudos de efeitos imediatos (ANTONETTI et al., 2018; GUZMÁN et al., 2017b; 

GUZMÁN et al., 2017a; FEDEL et al., 2016; DARGIN, DELAUNAY e SEARL, 2016; 

KAPSNER-SMITH et al., 2015; MAXFIELD et al., 2014; ANDRADE et al., 2014; 

GUZMÁN et al., 2013b; GUZMÁN et al., 2013c; ENFLO et al., 2013; LAUKKANEN et 

al., 2012; GUZMÁN et al., 2012; GASKILL e ERICKSON, 2010; COSTA et al., 2011; 

LAUKKANEN et al., 2008; SIMBERG e LAINE, 2007) e compará-lo com outros dois 

métodos de intervenção: os Exercícios de Função Vocal (EFV) e com a Terapia 

Vocal Indireta (TVI). 

Os pesquisadores decidiram criar um programa terapêutico a ser aplicado 

por oito sessões, com duração de 35 minutos que ocorreram duas vezes por 

semana com base em dados da literatura (GUZMÁN et al., 2017a; ANDRADE et al., 

2014; GUZMÁN et al., 2013c; GUZMÁN et al., 2013a). Para comparação foi 

selecionado o protocolo terapêutico de EFV, por já possuir resultados positivos 

comprovados pela literatura em diversas populações (JAFARI et al., 2017; 

PEDROSA et al., 2016; TEIXEIRA e BEHLAU, 2015; GUZMÁN et al., 2013d; TAY, 

PHILAND e OATES, 2012; PATEL et al., 2012; GELFER e DONG, 2010; ELLIS e 

BELTYUKOVA, 2011; SAUDER et al., 2010; MENDONÇA, SAMPAIO e OLIVEIRA, 

2010; ROY et al., 2001; STEMPLE et al., 1995). 

Da mesma forma, a TVI foi considerada um terceiro grupo de intervenção 

para comparação dos resultados, já que na prática clínica a TVI é parte do processo 

terapêutico (GARTNER-SCHMIDT et al., 2013).  

Cabe ressaltar que orientações sobre higiene vocal também foram 

incluídas nos grupos de ETVSO e de EFV, a fim de aproximar-se da prática clínica. 

Ademais, autores recomendam que a intervenção combinada (orientações sobre 

higiene vocal e prática de exercícios) traz resultados mais eficientes em relação à 

reabilitação (GARTNER-SCHMIDT et al., 2013; PASA, OATES e DACAKIS, 2007; 
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AMIR, DUKAS e SHNAPS-BAUM, 2005). Assim, procurou-se ofertar a melhor forma 

de intervenção aos voluntários participantes do presente estudo. 

Em relação à intervenção que abordou os ETVSO, conforme descrito 

anteriormente, a pesquisadora forneceu a intervenção de acordo com o quadro de 

exercícios planejados. Porém, no início de todas as sessões e com duração de 10 a 

15 minutos, foram abordadas orientações de higiene vocal, contendo informações a 

respeito de como ocorre a produção vocal, esclarecimento do diagnóstico 

(informando o voluntário a respeito de sua condição, das causas e o que poderia 

acontecer futuramente, caso providências não fossem tomadas), da importância de 

uma hidratação constante, bem como os mecanismos de ação da hidratação, 

importância do repouso vocal, entre outros hábitos pertinentes a cada voluntário. 

Vale ressaltar, que a cada sessão era retomada a rotina do voluntário e se ele havia 

conseguido evitar ações prejudiciais à sua saúde vocal. Em seguida, eram 

retomados os exercícios realizados na sessão anterior e praticados os novos 

exercícios. Todos os exercícios propostos tiveram a duração de cinco minutos, eram 

praticados com correção da terapeuta e o tempo de execução de cada um era 

considerado apenas após a pesquisadora certificar-se que o exercício não seria 

executado com tensão e de forma incorreta.  

Quanto aos EFV, para que a forma de aplicação das intervenções fosse a 

mesma, optou-se por adaptar o protocolo proposto por Stemple (STEMPLE, ROY e 

KABLEN, 2014) de oito a dez sessões semanais, com duração aproximada de 45 

minutos a uma hora para oito sessões, duas vezes por semana, com duração de 35 

minutos. A rotina diária de execução dos EFV em casa permaneceu a mesma. 

Assim, da mesma forma como realizado com o protocolo com ETVSO, no início de 

todas as sessões foram realizadas orientações a respeito de higiene vocal 

(orientação como ocorre a produção vocal, esclarecimento de diagnóstico, 

orientação a respeito da importância da hidratação e a da importância do repouso 

vocal). A pesquisadora, após identificar o pitch habitual da voz do voluntário, 

ofereceu as notas para serem realizadas durante os exercícios por meio do 

aplicativo Perfect Piano. Apenas duas voluntárias não foram capazes de reproduzir 

as notas com uso do aplicativo, sendo necessário que a pesquisadora fornecesse a 

nota a ser reproduzida com sua própria voz (maneira pela qual elas conseguiram 

reproduzir os sons). A voz da pesquisadora foi gravada no celular das voluntárias 

para facilitar a imitação durante os exercícios propostos a serem realizados em 
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domicílio. Indivíduos disfônicos podem apresentar dificuldades com o 

processamento auditivo central, sendo necessário o oferecimento de modelo pelo 

próprio terapeuta (RAMOS et al., 2018). Tal fato deve ser considerado na aplicação 

da terapia vocal em casos em que há o oferecimento de notas ou melodias musicais, 

a fim de facilitar a abordagem terapêutica. A avaliação do processamento auditivo 

central não foi considerada nas avaliações do presente estudo, o que pode ser 

considerada uma limitação, já que a abordagem de Stemple com os EFV necessita 

de produção de notas musicais, imitando o modelo de variação das mesmas. O 

modelo fornecido com a voz da pesquisadora no presente estudo foi suficiente para 

resolver tal dificuldade, por isso as voluntárias permaneceram no estudo.  

Em relação à TVI, a intervenção foi apoiada a partir de embasamento 

teórico (STEMPLE, ROY e KABLEN, 2014; BEHLAU et al., 2005) e observação da 

prática clínica. Assim, a orientação sobre higiene vocal ocorria de forma detalhada, 

retomada a cada sessão. Foi criado um protocolo para a TVI, o qual visou o 

monitoramento dos hábitos realizados, retomada das orientações realizadas a cada 

sessão e personalização das mesmas para cada voluntário.  

Para a primeira sessão, a pesquisadora realizou uma entrevista com o 

voluntário para informar-se dos principais hábitos abusivos, da sua rotina e de seus 

objetivos quanto à intervenção. Essa decisão foi tomada para que as orientações do 

GTVI fossem pertinentes ao cotidiano do voluntário e para que fosse possível 

oferecer sugestões plausíveis à sua rotina. 

Ao início de cada sessão, o pesquisador retomou o assunto abordado na 

sessão anterior, a fim de certificar-se sobre como e qual a frequência que o 

voluntário evitou hábitos abusivos. Caso os hábitos ocorressem, houve a discussão 

sobre o porquê ocorreram e novas formas de tentar evitá-los futuramente até que o 

hábito fosse modificado. 

Após a aplicação das três intervenções, todas mostraram melhoras 

relacionadas à fadiga vocal, economia vocal e desvantagem vocal. 

A fadiga vocal muitas vezes é descrita por um conjunto de sintomas como 

deterioração da qualidade vocal, redução da resistência vocal, perda de controle da 

frequência e intensidade (STEMPLE, ROY e KABLEN, 2014) e dificuldades em se 

comunicar em locais com maior nível de ruído, o que acaba por piorar a condição do 

indivíduo, gerando até queixas de dor e corpo estranho na garganta (XUE, et al. 

2018). Tais queixas podem refletir em fatores emocionais, físicos ou até orgânicos 
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do indivíduo. Por esse fato, houve a escolha da aplicação dos protocolos Índice de 

Fadiga Vocal (IFV) e Índice de Desvantagem Vocal (IDV). Este último muito utilizado 

na literatura como forma de conhecer a avaliação do indivíduo sobre as limitações 

de sua voz, consideradas como desvantagem vocal (GUZMÁN et al., 2017a; JAFARI 

et al., 2017; PEDROSA et al., 2016; KAPSNER-SMITH et al., 2015; AWAN, ROY e 

COHEN, 2014; SAUDER et al., 2010; TIMMERMANS et al., 2004; ROY et al., 2001). 

As queixas relacionadas à fadiga vocal e à desvantagem vocal são 

capazes de afetar o Índice de Fadiga Vocal (IFV) e o Índice de Desvantagem Vocal 

(IDV). Tais queixas surgem a partir de mau uso vocal, consequência de desequilíbrio 

nos subsistemas da fonação e má economia vocal no momento de transformar 

energia aerodinâmica em acústica (MASTER, GUZMÁN e DOWDALL, 2013; BERRY 

et al., 2001; VERDOLINI e TITZE, 1995). 

De acordo com Berry et al., (2001) a economia vocal é mensurada 

diretamente pela razão entre a saída acústica (decibels) pelo estresse de impacto 

glótico (kilopascal). Entretanto, pode-se investigar a economia vocal indiretamente 

(VERDOLINI et al., 1995; TITZE 2001) por meio de questionamento ao voluntário 

quanto às sensações de vibração de tecidos moles e duros na região do 

viscerocrânio e facilidade para a produção vocal durante uma determinada situação 

de fala ou canto. A partir do descrito anteriormente é possível afirmar que há menor 

fadiga e desconforto (capaz de gerar impactos negativos no IDV), quando há maior 

economia vocal. Fato esse observado no presente estudo, uma vez que após as 

intervenções (independentemente da intervenção), os voluntários apresentaram 

redução dos escores do IFV e IDV e aumento da sensação da economia vocal. 

A pontuação do IDV pode ser classificada da seguinte maneira: 0-30 

pontos  desordem mínima , 31-60  desordem moderada  e 61-120  desordem 

severa (JACOBSON et al., 1995). Embora não tenha havido diferença entre os 

grupos de intervenção, observa-se que o GE apresentou uma desvantagem vocal 

moderada, enquanto GEFV e GTVI apresentaram desvantagem vocal de grau leve. 

Todos reduziram drasticamente os escores, tanto no seu valor total, quanto em 

todas suas subescalas. Como observado em estudos anteriores (GUZMÁN et al., 

2017a; KAPSNER-SMITH et al., 2015; COSTA et al., 2011), após a aplicação de 

ETVSO, bem como dos EFV houve melhora nos índices de autoavaliação, em 

especial o IDV. Ademais, as melhoras observadas no IDV (bem como em suas 

subescalas) podem estar associadas com as melhoras no IFV, uma vez que ambos 
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os questionários apresentam situações que podem ser acarretadas pela fadiga vogal 

e desconforto durante a produção vocal (KAPSNER-SMITH et al., 2015). 

Os ETVSO geram mudanças no comportamento laríngeo, como aumento 

da área faríngea, elevação do palato mole, abaixamento da posição vertical da 

laringe (GUZMÁN et al., 2013c; LAUKKANEN et al., 2012). São capazes de 

proporcionar mudanças nas características acústicas do trato vocal como aumento 

da pressão oral (ANDRADE et al., 2016). Essas mudanças proporcionam a inércia 

da coluna de ar acima das pregas vocais, o que sustenta a vibração das pregas 

vocais (TITZE, 1988; STORY, LAUKKANEN e TITZE, 2000; ANDRADE et al., 2014). 

Ao ser alcançado o equilíbrio de forças na execução dos ETVSO, é possível que 

haja mudanças positivas na propriocepção vocal dos voluntários (TITZE, 2001), 

refletidas nas autoavaliações do presente estudo. Uma vez que os EFV também 

possuem gestos motores parecidos com os ETVSO (TITZE, 2001), eles podem gerar 

mudanças semelhantes no trato vocal.  

Os EFV buscam promover um equilíbrio fisiológico nos três subsistemas 

da fonação por meio do fortalecimento da musculatura intrínseca, gerando 

características de uma voz ressoante (ANGANDI, CROAKE e STEMPLE, 2019; 

STEMPLE, ROY e KABLEN, 2014). Ademais, com a suavidade da execução dos 

exercícios, há a capacidade de melhora do controle do esforço respiratório durante a 

fonação (CASPER e MURRY, 2000). A interrupção do ciclo hiperfuncional da 

disfonia, proporcionada pelos EFV (STEMPLE et al., 1994) é capaz de diminuir as 

alterações vocais ou proporcionar uma qualidade vocal muito próxima da 

normalidade (ANGANDI, CROAKE e STEMPLE, 2019; MENDONÇA, SAMPAIO e 

OLIVEIRA, 2010). Por fim, os EFV podem ter funcionado proporcionando uma voz 

mais funcional, a qual não resulta em tantas queixas vocais e melhora na 

propriocepção dos voluntários (JAFARI et al. 2017). Entende-se, portanto, que os 

exercícios foram capazes de proporcionar produção vocal mais econômica, sem 

acarretar fadiga e desconforto vocal. Como mencionado anteriormente, os efeitos 

dos EFV podem ser muito semelhantes aos dos ETVSO, por apresentar gestos 

motores que proporcionam uma semioclusão do trato vocal. 

Em relação à TVI, alguns autores (TIMMERMANS et al., 2004; ROY et al., 

2002) observaram a sua não efetividade ao ser ministrada isoladamente, seja por 

falta de significância nos escores do IDV ou na inefetividade de promover hábitos 

saudáveis. Entretanto, observa-se que a TVI pode apresentar melhora nas queixas 
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relacionadas à fadiga vocal (LEPPÄNEN, ILOMÄKI e LAUKKANEN, 2010). A 

abordagem combinada (terapia vocal indireta e terapia vocal direta) é a mais 

recomendada (ANHAIA et al., 2010; PASA, OATES e DACAKIS, 2007). Porém, no 

presente estudo verificou-se que a TVI foi suficiente para melhorar os mesmos 

parâmetros em relação à autoavaliação da fadiga vocal e desvantagem vocal, tanto 

quanto as demais intervenções que tiveram uma abordagem combinada. 

Dessa forma, no presente estudo, acredita-se que a melhora dos 

voluntários do grupo de TVI, deve-se ao fato que eles compreenderam e aceitaram 

que alguns hábitos e comportamentos podem ser prejudiciais à saúde vocal e 

trabalharam para que as mudanças ocorressem. Assim, práticas de higiene vocal 

são capazes de contribuir para a diminuição ou até eliminar comportamentos 

inadequados para a produção vocal, como observado no presente estudo, e dessa 

forma restaurar a voz normal (CHAN, 1994). Quando tais comportamentos, que são 

capazes de levar os voluntários ao cansaço vocal e desconforto (que os farão se 

sentir em desvantagem vocal), são interrompidos, observa-se diminuição nos 

escores do IFV e IDV, além de melhora de sensação de economia vocal, o que 

ocorreu no presente estudo. 

Em relação à análise perceptivo-auditiva, embora tenham sido 

encontrados dados estatisticamente significantes, estes referem-se às 

características individuais de cada grupo. Ou seja, o GE, GEFV e GTVI já possuíam 

características vocais diferentes em M1, que mantiveram-se em M2 e M3, não 

significando a melhora ou piora após a intervenção nos grupos. 

Acredita-se que a ausência de mudança estatisticamente significante na 

qualidade vocal após todas as intervenções, pode estar relacionada ao grau de 

desvio vocal dos voluntários do estudo. Vozes mais próximas da normalidade podem 

levar a dificuldades na avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal ou podem 

ter sofrido mudanças muito pequenas, após as intervenções que não foram 

captadas auditivamente pelos juízes do presente estudo. 

Estudos que se propuseram a verificar os efeitos dos ETVSO como 

procedimento terapêutico e que fizeram uso da análise perceptivo-auditiva são 

poucos (GUZMÁN et al., 2017a; KAPSNER-SMITH et al., 2015). Kapsner-Smith et 

al., (2015), encontraram melhora apenas para o parâmetro rugosidade (dentre grau 

geral, rugosidade, soprosidade e tensão) após o protocolo com ETVSO, enquanto 

para o grupo submetido aos EFV não houve resultados estatisticamente 
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significantes. O estudo traz apenas informações sobre a característica da disfonia 

dos participantes do estudo (funcional e organofuncional, 21 sujeitos). Os autores 

apresentam os resultados relativos ao intervalo de confiança dos dados, não sendo 

possível verificar o grau da disfonia antes e após as intervenções. 

O estudo de Guzmán et al., (2017a), ao comparar dois protocolos 

terapêuticos com ETVSO, um com execução de exercícios vocais fazendo uso de 

canudo na submerso na água e outro com canudo no ar, encontrou melhora da 

ressonância vocal apenas no grupo que executou exercícios com canudo no ar. Os 

autores não propuseram outros parâmetros para análise perceptivo-auditiva da 

qualidade vocal. O presente estudo apresentou um protocolo de intervenção com 

ETVSO que combinam exercícios com canudo submerso na água e no ar com 

variação de diâmetro e comprimento dos canudos, que é capaz de gerar diferentes 

valores para a pressão oral (ANDRADE et al., 2016). Tais diferenças podem ter 

influenciado de forma positiva as sensações relativas à fadiga, economia e 

desvantagem vocal, porém não influenciaram na qualidade vocal. 

Em relação a análise acústica também não foram observadas diferenças 

significantes após todas as intervenções. Na literatura encontrada, resultados 

estatisticamente significantes para variáveis acústicas são mais facilmente 

encontrados em estudos que verificam os efeitos imediatos dos ETVSO, seja com 

indivíduos saudáveis ou disfônicos. 

Os parâmetros jitter (%) e shimmer (%) são medidas de perturbação da 

onda sonora, capazes de mensurar a variação ciclo a ciclo, a curto prazo, de 

frequência e intensidade, respectivamente (BIELAMOWICZ et al., 1996; TITZE, 

1994; KARNELL, SCHERER e FISCHER, 1991). Tais medidas são muito bem 

utilizadas em ondas sonoras do tipo I, a qual apresenta alterações vocais leves, 

sinais quase periódicos e caso haja presença de subharmônicos, sua energia é 

menor que da frequência fundamental. Entretanto para sinais do tipo II, com 

irregularidades e presença de subharmônicos, os quais possuem energia muito 

próximas da frequência fundamental as medidas mencionadas não são confiáveis 

(TITZE, 1994). Por fim a medida NHR (Noise-to-Harmonic Ratio), parte da premissa 

que o sinal vocal é composto por componentes acústicos e ruidosos (BARROS e 

ANGELIS, 2002). Dessa maneira, quanto melhor a qualidade vocal, menor o sinal 

ruidoso. Assim, essas medidas são adequadas para a análise do tipo de vozes do 
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presente estudo, em termos de precisão, pois são vozes de qualidade vocal com 

desvio leve a moderado 

Por fim, as medidas cepstrais (Proeminência do Pico Cepstral-suavizada 

 PPC-s) e espectrais (relação alfa e L1-L0): a PPC-s está relacionada com a 

periodicidade do sinal acústico (GASKILL et al., 2017), além do fornecimento de 

informação a respeito da organização dos harmônicos e da soprosidade na voz 

(HILLENBRAND e HOUDE, 1996). Um sinal periódico possui uma PPC-s maior, o 

que indica melhor definição da frequência fundamental (AWAN e ROY, 2006). Em 

relação às medidas relação alfa e L1-L0 (medidas de Espectro Médio de Longo 

Termo  EMLT), estas estão relacionadas com o declive espectral e modo de 

fonação, respectivamente (GUZMÁN et al., 2013d).  

Ambas as análises (relação alfa e L1-L0) devem ser complementares, 

pois se o valor da relação alfa é muito reduzido, isso pode ser um indicativo de 

hipofunção (proeminência da frequência fundamental e harmônicos de baixa 

frequência). Se o seu valor é maior (menos negativo), pode indicar tanto maior 

projeção vocal (proeminência de harmônicos de alta frequência), bem como quadro 

de hiperfuncionalidade (pelo grau de adução das pregas vocais). Por esse motivo, 

há a importância de complementar a análise com L1-L0, que é capaz de refletir o 

modo de fonação. Quando o valor da frequência fundamental é maior que o do 

primeiro formante, entende-se por voz hipofuncional, enquanto o valor da frequência 

fundamental é pequeno e do primeiro formante grande, entende-se por voz 

hiperfuncional. (GAUFFIN e SUNDBERG, 1989). 

Os achados que mostraram significância do presente estudo, como maior 

frequência fundamental e menor valor da PPC-s para o gênero feminino corroboram 

com a literatura (BEHLAU et al., 2001 e SILVA et al., 2011), uma vez que mulheres 

apresentam menor massa e tamanho do trato vocal proporcionando maior número 

de ciclos glóticos por segundo e devido à proporção glótica que leva a maior escape 

de ar, capaz de reduzir a PPC-s para mulheres.  

As intervenções do presente estudo não foram capazes de provocar 

mudanças nos parâmetros acústicos estudadas. A não significância dos achados 

acústicos pode se dar pelo fato dos voluntários possuírem, em sua maioria, 

alterações de grau leve da qualidade vocal, bem como o número pequeno da 

amostra, embora realizado o cálculo amostral. O desvio padrão alto pode ter 
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prejudicado a análise estatística, uma vez que considerando os diferentes momentos 

e grupos de intervenção, os valores tendem a assemelhar-se. 

Uma outra limitação do estudo foi o tamanho da amostra. Embora tenha 

sido realizado o cálculo amostral, esse foi baseado inicialmente no parâmetro PPC-s 

porque esperava-se que essa medida fosse mais sensível para captar mudanças na 

qualidade vocal, considerando-se a característica da população estudada e as 

intervenções terapêuticas aplicadas. A característica da amostra também limitou a 

coleta de dados quanto à captação de voluntários para o estudo, considerando-se 

também o tempo de execução/finalização da pesquisa. Assim, estudos futuros do 

próprio grupo de pesquisadores podem complementar a amostra em médio e longo 

prazo para que as análises dos dados possam ser repetidas. Sugere-se que em 

estudos futuros haja a mensuração direta de variáveis que podem ser alteradas pela 

realização dos exercícios e que refletem como as pregas vocais se comportam, 

como forma de complementar a análise dos dados. As medidas aerodinâmicas para 

extração da pressão oral, limiar pressórico fonatório e fluxo fonatório e medidas 

eletroglotográficas como o coeficiente de contato glótico talvez possam demonstrar 

de forma mais direta os efeitos das intervenções aplicadas no presente estudo.  

Os três grupos de intervenção receberam orientações sobre higiene 

vocal, embora um deles tenha recebido de maneira diferenciada, mais aprofundada 

(TVI). Pode-se considerar que os grupos de ETVSO e o EFV foram intervenções que 

misturaram orientações e exercícios, o que pode também ter contribuído para a falta 

de diferença estatisticamente significante para análise perceptivo-auditiva e acústica 

entre os grupos ao final das três intervenções. 

O novo protocolo de intervenção traz contribuições importantes quanto a 

sua efetividade positiva na autoavaliação, uma vez que indivíduos que possuem 

disfonia funcional (sem lesão laríngea) apresentam mais alterações relacionadas à 

autopercepção, do que qualidade vocal. O presente estudo também contribui para a 

comunidade científica quanto a importância da orientação sobre higiene vocal para 

indivíduos diagnosticados com disfonia funcional. A forma pela qual a TVI foi 

abordada com controle de mudanças de hábitos dos voluntários, conforme já 

descrito anteriormente, foi fundamental para atingir os resultados positivos em 

relação ao comportamento vocal, mesmo que a qualidade vocal não tenha sido 

modificada. 
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7 CONCLUSÕES 

O presente estudo permitiu concluir que em indivíduos com disfonia 

funcional e queixa de fadiga vocal, o protocolo com Exercícios de Trato Vocal 

Semiocluído são tão efetivos em relação à autopercepção de fadiga vocal, economia 

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

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

Indireta, o protocolo de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresentaram 

nenhuma mudança na qualidade vocal na população estudada. 

Dessa forma, o presente estudo aceita a hipótese nula como verdadeira. 
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APÊNDICE 1  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa 
O objetivo desse estudo será o 

de analisar o efeito de exercícios de voz com uso de canudo de silicone e sopro na água (chamados 
de Exercícios de Trato Vocal Semiocluído - ETVSO) na voz e nas sensações que você poderá ter 
após realiza-los. Também vamos comparar esses exercícios com dois outros tipos de terapia: com 
exercícios de voz com uso de escalas musicais (chamados de Exercícios de Função Vocal), e com 
orientação sobre saúde vocal, chamada de Terapia Indireta; também haverá a comparação com um 
grupo chamado Grupo Controle que por um período de dois meses não receberá tratamento de voz e 
depois será tratado da mesma forma que todos os participantes do estudo. Os exercícios chamados 
de ETVSO são um pacote de exercícios que propõem um fechamento parcial da boca quando você 
produzir um som, como no sopro com som no canudo, como assoviar, como vibrar a língua, etc. Essa 
pesquisa vai ajudar os clínicos a entenderem melhor esses efeitos na voz e auxiliarão tratamentos 
futuros para a Clínica de Voz. Os resultados serão analisados e serão uma base para futuros estudos 
com o objetivo de promover melhoria na saúde vocal da população. 

Essa pesquisa é coordenada e executada por profissionais de saúde que serão 
denominados pesquisadores. Para poder participar é necessário que você leia o documento com 
atenção e se você encontrar qualquer palavra, termo ou procedimento que desconheça, por favor, 
peça para que os pesquisadores lhe esclareçam. 

O objetivo desse documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, 
dará a sua permissão para participar do estudo. O documento descreve o objetivo, procedimentos, 
benefícios e eventuais riscos e desconfortos caso queira participar. Lembrando que você só deve 
participar do estudo se for de sua vontade, e você pode se recusar a participar ou se retirar a 
qualquer momento. Sua participação é voluntária e você receberá informações sobre os resultados 
obtidos nos exames, bem como os devidos encaminhamentos, quando necessários. 

A pesquisa será realizada na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de 
Bauru e após você concordar você passará pelas seguintes etapas:  
 
Avaliações: 
- Questionários: Você responderá questionários a respeito de sua idade, profissão, endereço, saúde e 
hábitos e o que sente na voz e na garganta. Esse procedimento durará em torno de 10 minutos. 
- Avaliação Vocal: Você terá sua voz gravada, para isso terá que emitir a vogal /a/ no seu tom normal 
pelo tempo que o pesquisador solicitar (em torno de 7 segundos), três vezes, contar de 1 a 10, emitir 
/a/ em um tom grave e gradativamente deixando ele agudo e um /a/ em um tom agudo passando aos 
poucos para o grave. Essas duas últimas emissões serão realizadas três vezes cada. A gravação de 
sua voz terá duração aproximada de 10 minutos. 
As avaliações serão realizadas em 3 dias, um antes de você iniciar o tratamento, outro imediatamente 
após o término do tratamento e o final, trinta dias após o término do tratamento. Para a gravação da 
sua voz, você deverá estar sentado confortavelmente em uma cadeira com um microfone preso em 
um tripé a sua frente, a pesquisadora te conduzirá solicitando as emissões. Cada encontro para 
avaliação terá duração de 20 minutos. 
As avaliações (questionário e avaliação vocal) ocorrerão em uma sala especial. Essas avaliações 
permitem a comparação de sua voz antes e após o término da abordagem. 
 
Abordagens Terapêuticas: 

Você receberá uma de três tipos de abordagens terapêuticas oferecidas nesse estudo. Para 
saber a forma qual deles você irá realizar, será feito um sorteio. Dessa forma, não é possível escolher 
a abordagem terapêutica. Para todas as formas de terapia haverá orientações para serem praticadas 
em casa, que serão entregues por escrito a você.  

De acordo com o resultado do sorteio, você fará uma das seguintes formas de tratamento: 
-.Abordagem A: Essa abordagem é composta pelos seguintes exercícios: com um canudo de latéx 
azul submerso em uma garrafa com água, soprando e fazendo a vogal /u/ ao mesmo tempo, em seu 

gradativamente, mudando a intensidade da sua voz, colocando acentos na vogal e fazendo a melodia 

e um tom 
grave para um tom agudo, gradativamente, mudando a intensidade da sua voz, colocando acentos na 
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lábios e emitirá um som semelhante ao do /u/ em seu tom 
passando de um tom grave para um tom agudo, gradativamente, colocando acentos na vogal e 

orientações de como realiza-los em casa e em todas as sessões a pesquisadora retomará os 
exercícios realizados em casa e orientará você a respeito de higiene vocal. 
- Abordagem B: Para essa abordagem você deverá emitir sons musicais (o pesquisador fornecerá o 
exemplo de cada nota a ser descrita a seguir). Primeiramente você deverá emitir a nota Fá com a 
vogal /i/, o maior tempo que conseguir com uma única inspiração, em seguida, deverá emitir a palavra 

 fininho 
possível. O terceiro exercício é como o segundo, porém você deve começar do som mais fino 
possível e ir passando, aos poucos, para o tom mais grosso possível. Por fim, o quarto exercício 

 uma de cada vez pelo maior tempo 
possível em uma única inspiração. Todos os exercícios descritos serão realizados duas vezes cada 
com o intervalo de descanso que você achar necessário. 
- Abordagem C: Nessa abordagem você receberá orientações a respeito de como sua voz é 
produzida e orientações a respeito sobre saúde vocal. Juntamente com o pesquisador, você irá 
elencar hábitos que são praticados por você e que são prejudiciais a sua voz, para que eles não 
ocorram. O pesquisador fará uso de vídeos, imagens e modelos para que você compreenda o que 
está sendo informado. Nesse tipo de terapia você não fará exercícios.  

Serão realizadas 8 sessões, sendo duas por semana, totalizando um mês de terapia. Você 
será acompanhado(a) após um mês do término da abordagem, tendo que retornar à Clínica de 
Fonoaudiologia da FOB/USP para reavaliações, já citadas acima, independente do resultado obtido. 
Com os encontros para avaliação mais sessões terapêuticas, haverá a necessidade de comparecer à 
Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP 11 vezes (uma vez antes da terapia iniciar, 8 vezes para as 
sessões terapêuticas, uma vez uma semana após terminar sua terapia e mais uma após um mês de 
terapia).  

Além de ser sorteada qual tipo de abordagem terapêutica, você poderá ser sorteado 
inicialmente para o Grupo Controle da pesquisa. Isso significa que você deverá comparecer nos 
próximos dois meses apenas nas sessões de avaliação por 3 vezes (inicial, após 4 semanas e depois 
de um mês da segunda avaliação), para responder os questionários e gravar sua voz. Após essas 
avaliações você iniciará o tratamento sorteado, realizando as 8 sessões de terapia e repetirá as 
mesmas avaliações: até uma semana após terminar a terapia e um mês após terminar a mesma. Se 
for esse seu caso você comparecerá à Clínica de Fonoaudiologia 14 vezes. 

 
Ressaltamos que estes procedimentos da pesquisa serão acompanhados por profissionais 

capacitados e não trazem malefícios a saúde. Estes procedimentos têm a finalidade de proporcionar 
mudanças na musculatura da laringe e na qualidade da voz. Durante, ou após a abordagem 
terapêutica há o risco de sentir um pequeno desconforto na garganta ou até leve tontura (devido ao 
sopro). Se você sentir isso, informe imediatamente o pesquisador e a abordagem será interrompida 
imediatamente. O benefício direto desse trabalho para você é que você vai receber gratuitamente 
terapia para a melhora da sua voz e comunicação e o indireto é que após a conclusão da pesquisa 
outras pessoas poderão ser tratadas da melhor forma possível. 

Se após o término do treinamento vocal for verificado que você permanece alguma 
alteração vocal, você terá direito a avaliações mais completas e ao tratamento necessário, de forma 
gratuita na Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP. O pesquisador ficará responsável por solicitar à 
fonoaudióloga da clínica de voz a inclusão do seu nome na lista de atendimentos. Você deverá 
aguardar o contato por meio de telefonema ou carta. Esse contato poderá sofrer uma demora de três 
a seis meses, devido a outros atendimentos que podem, eventualmente, estarem a sua frente, 
mesmo sendo considerado um atendimento diferenciado. 

Você tem direito a se recusar a realizar qualquer um dos procedimentos ou desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento. Isso não acarretará nenhum tipo de penalidade a você e 
ainda haverá sua inclusão na lista de atendimentos na clínica de voz da FOB/USP. 

Todas as informações coletadas são confidenciais, portanto, apenas o pesquisador 
responsável e a orientadora terão acesso aos seus dados coletados. 

 
Não serão necessárias quaisquer formas de gastos financeiros referentes aos materiais 

utilizados na pesquisa, uma vez que serão fornecidos pelo pesquisador responsável. Entretanto, você 
quem deverá arcar com os gastos de transporte até o local das avaliações e abordagens 
terapêuticas. 
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Você também terá direito a obter indenização caso se sinta lesado de alguma forma. 
Se houver qualquer dúvida sobre este estudo, dos procedimentos a serem realizados ou de 

seus direitos, você poderá entrar em contato com a pesquisadora Angélica Emygdio da Silva 
Antonetti, pelo telefone (14) 991885752; e-mail angelica.antonetti@usp.br . Ou ainda poderá entrar 
em contato com a orientadora da pesquisa, Profa. Dra. Alcione Ghedini Brasolotto, pelo telefone (14) 
3235-8332; email: alcione@usp.br , na FOB-USP, localizada na Alameda Doutor Octávio Pinheiro 
Brisolla, Vila Universitária, 9-75, Bauru-SP. 

Se você se sentir lesado ou enganado por participar da pesquisa e quiser fazer alguma 
reclamação poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia de Bauru (CEP-FOB), localizado na Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila 
Universitária, Bauru-SP, pelo telefone (14) 3235-8356 ou pelo email: cep@fob.usp.br. 

 
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

_____________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações 
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada 
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. Fica 
claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE 
E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações 
prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Cap. IV, Art. 23. do 
Código de Ética da Fonoaudiologia (Res. CRFa nº 490/2016). 

 
 
Por fim, como pesquisador(a) responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento do 

disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3 e IV.4, este último se pertinente, 
item IV.5.a e na íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012 

 
Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente válidas 

(uma via para o participante da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas 
as suas páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 
2012, itens IV.3.f e IV.5.d. 

Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________. 
 
 
 

_________________________________  __________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa   Fga. Angélica Emygdio da Silva Antonetti 

        (Pesquisadora Responsável) 

O Comitê de Ética em Pesquisa  CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria 
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  
Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este 
CEP: 
 
Horário e local de funcionamento: 
Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior), 
de segunda à sexta-feira, no horário das 14hs às 17 horas, em dias úteis. 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 
Vila Universitária  Bauru  SP  CEP 17012-901 
Telefone/FAX(14)3235-8356 
e-mail: cep@fob.usp.br 
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APÊNDICE 2  Questionário inicial 

DATA:_____________ 

 

1  Identificação 

Nome completo:_______________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/____  Idade:___________ 

Sexo: (    )Masculino  (    )Feminino 

Profissão:_____________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Telefones para contato: (____)_________________ 

   (____)__________________ 

 

2  Saúde e Hábitos 

o Possui queixas vocais? 

(    )Sim. Quais?_____________________  (    )Não 

 

o Já realizou alguma cirurgia na região do pescoço (Laringe)? 

(    )Sim. Qual?______________________  (    )Não 

 

o Já realizou terapia para a voz? 

(    )Sim  (    )Não 

 

o Você possui perda auditiva diagnosticada? 

(    )Sim  (    )Não 

 

o Você fuma?  

(    )Sim  (    )Não 

 

Para as mulheres: 

o Está grávida? 

(    )Sim  (    )Não 

 

o Já entrou na menopausa? 

(    )Sim  (    )Não 
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APÊNDICE 3  MATERIAL UTILIZADO PARA AS QUATRO PRIMEIRAS SESSÕES DA 

TERAPIA VOCAL INDIRETA 

Sessão 1 

   

 

   

 

   

 

Sessão 2  Esclarecimento de diagnóstico 

 

Sessão 3  Hidratação 

A água representa de 40% a 80% do peso total do ser humano, e funções vitaisdos 

órgãos dependem dela para realizar-se plenamente. 

beber água. A sede é um sinal de alerta para a necessidade do corpo por água. Ela 
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aparece quando a quantidade de líquidos no organismo já se encontra abaixo do 

nível desejado. Por isso, não espere a sede chegar e o seu corpo ficar com os níveis 

 

Os indivíduos desidratados apresentam menor volume de sangue que o 

normal, o que acaba atrapalhando o funcionamento do coração. A falta de água 

pode causar fraqueza, tontura, dor de cabeça, fadiga e, se for muito prolongada, 

levar à morte. 

Uma dica é: tenha sempre uma garrafa de água ao alcance das mãos, 

pois a reposição de líquidos deve ser frequente e independente da sensação de 

sede. Além disso, se dois litros de água lhe parecem demais, saiba que parte da 

ingestão diária pode ser suprida com outras fontes, como sucos, água de coco, leite, 

frutas, chás e sopas. 

Se esses detalhes ainda não convenceram sobre a importância de beber 

rigorosamente a quantidade necessária de água por dia, aqui vão outros cinco 

benefícios da água: 

* Regula a temperatura corporal  Durante os exercícios físicos ou quando o clima 

está muito quente, a água do organismo é liberada pela transpiração para regular a 

temperatura e evitar que nosso organismo esquente demais ou sofra alterações 

térmicas bruscas. 

* Desintoxica o corpo  Ela auxilia na prevenção e no tratamento de infecção 

urinária, pois o líquido estimula as idas ao 

urinário. Em parceria com a ação das fibras alimentares, a água ajuda a formar e 

hidratar o bolo fecal, evitando que ele fique ressecado e, como consequência, cause 

constipação intestinal. Também auxilia na respiração, pois dilui o muco, o que facilita 

a expectoração de resíduos pulmonares. 

*Absorção e transporte de nutrientes  A água auxilia na absorção de nutrientes e 

glicose. Além disso, o líquido ajuda no transporte dessas substâncias pela corrente 

sanguínea e na distribuição para as diversas partes do organismo. 

* Pele bonita  Promove a revitalização das células e mucosas. Na pele, isso resulta 

em uma hidratação de dentro para fora. Portanto, ela constitui o método mais barato 

e eficaz para evitar o ressecamento e a descamação. 

Fonte: https://drauziovarella.com.br/noticias/cinco-bons-motivos-para-nao-deixar-de-

tomar-agua/ 

Importante!!! 

Beba água em goles durante todo o dia, dessa maneira você pode se 

manter hidratado sempre, para as atividades diárias que exigem o uso da voz. Isso 

se chama hidratação indireta. 

Antes de fazer uso intensivo da voz, é importante realizar a hidratação 

direta: Deixe uma gaze ou um pano limpo (pode ser uma fraldinha) húmido, coloque 

em seu nariz e aspire o ar durante 10 a 15 minutos. 

Evitar ambientes muito secos! Com o ressecamento do trato vocal, a 

produção da voz é feita com muito esforço! Você pode usar humidificadores ou 

uma bacia com água. 
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Sessão 4  Repouso 

A energia necessária para colocar as pregas vocais em vibração e 
produzir a fala é muito grande e pode ocorrer fadiga vocal após o uso excessivo da 
voz. A fadiga pode ser tão intensa que inclui também o cansaço corporal de maneira 
global. 

Geralmente, após uma noite bem dormida, os sintomas da fadiga vocal 
desaparecem e no dia seguinte a voz retorna às suas condições normais. Logo, é 
muito importante um repouso adequado antes do uso intenso da voz. 

Além do repouso corporal, devemos considerar o repouso vocal. Após o 
uso intensivo da voz, é ideal um período de descanso, no qual há o uso limitado da 
voz, com aproximadamente, a mesma duração de tempo na qual sua voz foi 
utilizada mais intensamente. Pode-se fazer uso do que é chamado de repouso 
vocal relativo, ou seja, restringir a quantidade de fala e evitar forte intensidade. 

Há também o chamado repouso vocal absoluto, ou seja, não apenas a 
restrição do uso da voz em quantidade, mas sim reduzi-la praticamente a nada. 
Esse tipo de repouso é indicado em casos especiais tais como: laringites agudas 
infecciosas, quadros gripais severos e no pós operatório das lesões de laringe. Pode 
também ser empregado de maneira modificada, por meio de emissão em baixa 
intensidade (não sussurrada!), frases curtas e períodos de descanso vocal, após 
situações de abuso, a fim de favorecer a recuperação rápida da mucosa da laringe. 

É importante ressaltar que o repouso vocal não é tratamento de voz, 
embora indicado em situações especiais. O tratamento dos transtornos vocais 
envolvem uma grande mudança de comportamento.  

O uso correto da voz, sem abusos frequentes, é a melhor garantia para a 
saúde vocal. Comportamentos vocais negativos, colocam em risco a integridade 
vocal. 

As normas de higiene vocal devem ser seguidas por todos e 
particularmente por aqueles que utilizam a voz em suas profissões ou que 
apresentam tendências a alterações vocais 

 

Repouso vocal relativo Repouso vocal absoluto Repouso vocal absoluto 
modificado 

Diminuir a quantidade 
de fala e evitar falar em 
alta intensidade 

Silêncio Fala em baixa 
intensidade (sem 
sussurrar!), falar em 

frases curtas e períodos 
de descanso vocal 
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APÊNDICE 4  TUTORIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROEMINÊNCIA DO PICO 

CEPSTRAL-SUAVIZADA 

Passo 1 

 
Abra o software Praat 

 

Passo 2 

 
Clique na opção Open do menu superior e selecione a opção Read from file. Para 

essa análise, é necessário que o áudio esteja editado, com os 3s centrais da 

amostra. Esse valor depende de sua metodologia. 
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Passo 3 

 
Clique na opção Analyse periodicity. Após clicar selecione To PowerCepstrogram. 

 

Passo 4 

 
Essa é a janela que abrirá. Esses são os valores padrão do software. Não os altere, 

apenas clique em Ok. 
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Passo 5 

 
Observe que um novo arquivo foi criado, você fará uso dele para a análise a seguir. 
No menu lateral clique em Query e vá na opção Get CPPS. 

 

Passo 6 

 
Na janela que abrir, você vai preencher os campos como mostra a imagem e clique 

em Ok. Em seguida o valor da PPC-s aparecerá em uma nova janela. 
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APÊNDICE 5  TUTORIAL PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA L1-L0 E RELAÇÃO 

ALFA 

Passo 1 

 
Abra o softaware Praat. 

 

Passo 2 

 
Clique na opção Open do menu superior e selecione a opção Read from file. Para 

essa análise, é necessário que o áudio esteja editado, com os 3s centrais da 

amostra. Esse valor depende de sua metodologia. 
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Passo 3 

 
Clique na opção Analyse Spectrum do menu lateral. Após clicar selecione To Ltas 

(pitch-corrected). 

 

Passo 4 

 
Essa é a janela que abrirá. Esses são os valores padrão do software. Não os altere, 

apenas clique em Ok. 
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Passo 5 

 
Observe que um novo arquivo foi criado. Você fará uso dele para as análises a 

seguir. No menu lateral clique em Query e vá na opção Get Slope. 

 

Passo 6 

 
Para a relação alfa, na janela que abrir, preencha os valores indicados na imagem. 

Em relalção à L1-L0, basta seguir os mesmos procedimentos e na janela em 

questão preencha da seuinte forma: 

Low band (Hz): 50.0  300.0 

High band (Hz): 300.0  800.0. 

O resultado numérico será exibido em uma nova janela. 
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ANEXO 1 Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Protocolo Terapêutico Baseado em Exercícios de Trato Vocal 

Semi Ocluído em Indivíduos Disfônicos 

Pesquisador: Angélica Emygdio da Silva Antonetti 

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 67543917.8.0000.5417 

Instituição Proponente: Faculdade de Odontologia de Bauru 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.112.148 

 

Apresentação do Projeto: 

O objetivo da terapia fonoaudiológica é melhorar a qualidade vocal, por meio de 

orientações e exercícios que terão ação sobre a musculatura intrínseca da laringe 

proporcionando equilíbrio das forças mioelásticas e aerodinâmicas. Sabe-se que a 

terapia vocal pode ser dividida em direta e indireta, a segunda composta por 

orientações a respeito de higiene vocal e mecanismos fisiológicos da produção da 

voz, a fim de conscientizar orientar o indivíduo a respeito de hábitos e atitudes não 

saudáveis para a voz, para que dessa forma haja a modificação dos mesmos e um 

aprimoramento da voz. Em relação a abordagem direta tem-se os exercícios de 

função vocal (EFV), um grupo de exercícios que visam a melhora dos três 

subsistemas para a produção da voz: respiração, ressonância e fonação. Por outro 

lado, ainda em relação a terapia direta, tem-se um grupo de exercícios conhecidos 

por exercícios de trato vocal semiocluído (ETVSO), os quais em algum ponto do 

trato vocal, há a semioclusão, que possibilita a melhor interação entre fonte e filtro 

por meio da ressonância retroflexa. Após vários estudos comprovarem a eficácia dos 

ETVSO, estudos que abordem um protocolo com apenas esses exercícios são 

praticamente nulos. Portanto, acredita -se que uma proposta dessa maneira poderá 

contribuir para a prática clínica. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Analisar os efeitos do tratamento com o protocolo para terapia vocal com de 

Exercícios de Trato Vocal Semiocluído na qualidade vocal e autopercepção de 

indivíduos disfônicos, e comparar com os Exercícios de Função Vocal e com Terapia 

Indireta. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Durante, ou após a abordagem terapêutica há o risco de sentir um pequeno 

desconforto na garganta ou até leve tontura (devido ao sopro).  

Benefícios: 

O benefício direto desse trabalho para você é que você vai receber gratuitamente 

terapia para a melhora da sua voz e comunicação e o indireto é que após a 

conclusão da pesquisa outras pessoas poderão ser tratadas da melhor forma 

possível. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O protocolo para terapia vocal com Exercícios de Trato Vocal Semiocluído apresenta 

mais benefícios na qualidade vocal e na autopercepção de indivíduos disfônicos, do 

que os Exercícios de Função Vocal e a Terapia Indireta.Espera-se que o Protocolo 

com Exercícios de Trato Vocal Semi Ocluído apresente melhores resultados em 

comparação com os Exercícios de Função Vocal e Terapia Indireta. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos foram apresentados na PB de acordo com as recomendações da 

Resolução 466/12 e atendidos as sugestões do CEP, após a primeira análise. As 

duas pendencias, em relação ao TCLE e projeto foram atendidas e estão descritas 

no projeto e TCLE. 

 

Recomendações: Apresentar o relatório final após a conclusão do estudo. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: não há pendências uma 

vez que foram atendidas.  

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 
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ANEXO 2  Índice de Fadiga Vocal 

Nome:____________________________________________DATA:__________ 

As frases abaixo apresentam alguns sintomas frequentemente associados a problemas de 

voz. Assinale a resposta que indica o quanto você apresenta o mesmo sintoma. 

0 = Nunca 

1 = Quase nunca 

2 = Às vezes 

3 = Quase sempre 

4 = Sempre 

Fadiga e restrição vocal  

1. Fico sem vontade de falar depois que falei um pouco mais. 0 1 2 3 4 

2. Minha voz fica cansada quando eu falo muito. 0 1 2 3 4 

3. Sinto que o esforço aumenta enquanto falo. 0 1 2 3 4 

4. Minha voz fica rouca depois que falo. 0 1 2 3 4 

5. Tenho que fazer força para produzir voz. 0 1 2 3 4 

6. Procuro evitar falar depois muito a voz. 0 1 2 3 4 

7. Evito situações sociais quando seu que vou ter que falar muito. 0 1 2 3 4 

8. Tenho dificuldades de falar com minha família depois de um dia de 

trabalho. 

0 1 2 3 4 

9. Tenho que fazer força com a voz depois que falei um pouco mais. 0 1 2 3 4 

10. Tenho dificuldade para projetar minha voz enquanto falo. 0 1 2 3 4 

11. Minha voz fica fraca quando eu falo um pouco mais. 0 1 2 3 4 

Desconforto físico associado à voz  

12. Fico com dor no pescoço ao final do dia quando uso a voz. 0 1 2 3 4 

13. Fico com dor na garganta ao final do dia quando uso a voz. 0 1 2 3 4 

14. Quando eu falo muito sinto dor para falar.  0 1 2 3 4 

15. Quando eu falo minha garganta dói. 0 1 2 3 4 

16. Quando eu falo eu sinto desconforto no pescoço. 0 1 2 3 4 

Recuperação com repouso vocal  

17. Quando eu descanso minha voz melhora. 0 1 2 3 4 

18. Quando eu descanso faço menos força para eu falar. 0 1 2 3 4 

19. Quando eu descanso minha voz fica menos rouca. 0 1 2 3 4 

Zambon et al. CoDAS 2017;29(2):e20150261 DOI: 10.1590/2317-1782/20172015261 
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ANEXO 3  Auto avaliação da Economia Vocal 

Assinale o quanto você sente que sua voz sai fácil e que sente a parte da frente da 

sua face vibrar no momento. 

 
Nem um pouco                                                                                                                                         Muito 
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ANEXO 4  Índice de Desvantagem Vocal 

Nome:______________________________________________DATA:_________ 

As afirmações abaixo são usadas por muitas pessoas para descrever suas vozes na vida. 

Circule a resposta o quanto você compartilha da mesma experiência. 

0 = Nunca 
1 = Quase nunca 
2 = Às vezes 
3 = Quase sempre 
4 = Sempre 

 

F1. As pessoas tem dificuldade em me ouvir por causa da minha voz 0 1 2 3 4 

O2. Fico sem ar quando eu falo. 0 1 2 3 4 

F3. As pessoas tem dificuldade de me entender em lugares 
barulhentos 

0 1 2 3 4 

O4. Minha voz varia ao longo do dia. 0 1 2 3 4 

F5. Minha família tem dificuldade em me ouvir quando os chamo de 
um outro Cômodo da casa. 

0 1 2 3 4 

F6. Uso menos o telefone do que gostaria. 0 1 2 3 4 

E7. Fico tenso quando falo com os outros por causa da minha voz. 0 1 2 3 4 

F8. Tenho tendência a evitar grupos de pessoas por causa da minha 
voz. 

0 1 2 3 4 

E9. As pessoas parecem se irritar com minha voz. 0 1 2 3 4 

O10. As pessoas perguntam "O que você tem na voz?" 0 1 2 3 4 

F11. Falo menos com amigos, vizinhos e parentes por causa da 
minha voz. 

0 1 2 3 4 

F12. As pessoas pedem para eu repetir o que falo quando 
conversamos pessoalmente. 

0 1 2 3 4 

O13. Minha voz parece rouca e seca. 0 1 2 3 4 

O14. Sinto que tenho que fazer força para minha voz sair. 0 1 2 3 4 

E15. Acho que as pessoas não entendem meu problema de voz. 0 1 2 3 4 

F16. Meu problema de voz limita minha vida social e pessoal. 0 1 2 3 4 

O17. Não consigo prever quando minha voz vai sair clara. 0 1 2 3 4 

O18. Tento mudar minha voz para que ela saia diferente. 0 1 2 3 4 

F19. Eu me sinto excluído nas conversas por causa da minha voz. 0 1 2 3 4 

O20. Faço muito esforço par falar. 0 1 2 3 4 

O21. Minha voz é pior no final do dia. 0 1 2 3 4 

F22. Meu problema de voz me causa prejuízos econômicos. 0 1 2 3 4 

E23. Meu problema de voz me chateia. 0 1 2 3 4 

E24. Fiquei menos expansivo por causa do meu problema de voz. 0 1 2 3 4 

E25. Minha voz faz com que eu me sinta em desvantagem. 0 1 2 3 4 

O26. Minha voz falha no meio da fala. 0 1 2 3 4 

E27. Fico irritado quando as pessoas me pedem para repetir o que 
falei. 

0 1 2 3 4 

E28. Fico constrangido quando as pessoas me pedem para repetir o 
que falei. 

0 1 2 3 4 

E29. Minha voz me faz sentir incompetente. 0 1 2 3 4 

E30. Tenho vergonha do meu problema de voz. 0 1 2 3 4 

Observação: As letras que precedem cada número correspondem  à subescala do 
protocolo, sendo E = emocional, F = Funcional e O = orgânica. 
Total:______ pontos 
E:______ pontos F:______ pontos O:______ pontos 
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