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RESUMO 
 
PIMENTA, R. A. Avaliação multidimensional da voz e da vibração glótica na 
caracterização vocal de pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais. 
2016. pp. 128. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação Interunidades 
Bioengenharia Escola de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto / Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 2012. 
 
O objetivo é caracterizar a voz e vibração glótica de pregas vocais com paralisia 
unilateral. Método: trata-se de um estudo retrospectivo que utilizou o banco de 
dados do grupo de pesquisa em engenharia médica da Universidade Federal de São 
Carlos. Foram utilizados dados de 35 pacientes adultos (11 homens e 24 mulheres) 
e cinco instrumentos de análise multidimensional. O primeiro deles foi o protocolo de 
auto-avaliação (Índice de Desvantagem Vocal – IDV). Foram extraídos os escores 
de domínio: físico, orgânico, emocional e total. Foram utilizados sinais de voz para 
realizar as análises: perceptivo-auditiva (escala analógica visual – EVA e 
parâmetros: grau global – G, rugosidade – R, soprosidade – S, tensão – T e 
Instabilidade na emissão vocal – I); acústica tradicional (parâmetros de perturbação - 
Jitter e Shimmer), experimental (parâmetro Coaptação Glótica - CG) e a análise não 
linear (NL) da dinâmica vocal (parâmetros qualitativos: número de loops, graus de 
convergência e regularidade; e quantitativos: desvio padrão do eixo e da dispersão – 
DPE, DPD). A quinta análise utilizou quimografias geradas de videolaringoscopias 
em alta velocidade para extração de parâmetros quantitativos (Razão de Abertura - 
RA, de Fechamento - RF e Assimetria). Análise estatística: descritiva e correlação de 
Spearman. Resultados: A análise perceptiva caracterizou intensidade moderada do 
desvio vocal. A rugosidade foi o tipo de voz predominante em amostras masculinas 
(55,84%) e a soprosidade em amostras femininas (63,59%). Os domínios de IDV 
apresentaram baixo impacto da disfonia na qualidade de vida dos pacientes. Houve 
correlação do domínio físico com S em amostras masculinas e com todos os 
parâmetros perceptivos em amostras femininas. Ambas as amostras apresentaram 
parâmetros de perturbação aumentados (Jitter: 0,90% homens e 1,20% mulheres; 
Shimmer: 3,30% homens e 2,76% mulheres), e de CG diminuídos (0,28 homens e 
0,25 mulheres). Amostras femininas apresentaram correlação de Jitter e Shimmer 
com os parâmetros perceptivos. Amostras masculinas apresentaram correlação de 
Jitter com R e de Shimmer com R e T. A CG correlacionou com a S e l em amostras 
masculinas. Na análise NL da dinâmica vocal de ambas as amostras apresentaram 
reduzidos: número de loops, grau de convergência e de regularidade, enquanto que 
os valores de DPE e DPD apresentaram-se aumentados. Houve correlação de 
parâmetros perceptuais com os da análise NL em ambas as amostras. Os resultados 
de parâmetros quimográficos são: RA 1,55 para homens e 1,50 para mulheres; RF 
0,37 para homens e 0,18 para mulheres; e Assimetria: 23,68º para homens e 9, 85º 
para mulheres. Todos os parâmetros perceptuais femininos correlacionaram com os 
quimográficos, exceto a I. A I de amostras masculinas correlacionou com RF. 
Conclusão: a caracterização vocal de pacientes com paralisia unilateral de pregas 
vocais foi possível usando a avaliação multidimensional da voz. 
 
Palavras Chaves: avaliação multidimensional da voz, análise perceptivo-auditiva, 
análise acústica, videolaringoscopia de alta velocidade, paralisia unilateral de pregas 
vocais.  



 
 

ABSTRACT 
 
PIMENTA, R. A. Multidimensional voice assessment in the vocal 
characterization of patients with unilateral vocal fold paralysis. 2016. pp. 128 
.Phd (Thesis) – Programa de Pós Graduação Interunidades Bioengenharia Escola 
de Engenharia de São Carlos / Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto / Instituto 
de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 
The goal is to characterize the voice and glottal vibration of patients with unilateral 
vocal fold paralysis. Method: this is a retrospective study that used database samples 
of Universidade de São Carlos’s research group in medical engineering. Data from 
35 adults patients (11 men and 24 women) and five were used. They were used five 
tools for multidimensional analysis. The first one was the self-assessment protocol 
(Voice Handicap Index - VHI). Physical, organic, emotional and total scores were 
extracted. Voice signals were used in analyzes: perceptual (visual analogue scale – 
VAS and parameters: overall degrees – G, roughness – R, Breathiness – B, tension 
– T and instability in phonation – I); traditional acoustic (perturbation parameters – 
Jitter and Shimmer), experimental (glottal cloure parameter – GC) and nonlinear (NL) 
dynamic vocal analysis (Qualitative: number of loops, regularity and convergence 
degree. Quantitative: standard deviation of dispersion – SDD and standard deviation 
of the axis – SDA). The fifth analysis it was performed through extraction of 
kymographic parameters generated of the High speed videolaryngoscopys (Opening 
reason – Or; Closed reason – Cr and Asymmetry). Statistical analysis: descriptive 
and Spearman correlation. Results: perceptual analysis characterized moderate 
intensity of vocal deviation. Roughness was the predominant kind of voice in males 
samples (55,84%) and Breathiness in females samples (63,59%). VHI’s scores 
showed low impact of dysphonia in the patients’ quality of life. There was correlation 
between score physical and B in the male samples and between score physical and 
all perceptual parameters in the female samples. Both samples showed increased of 
perturbation parameters (Jitter: 0.90% men and 1.20% women and Shimmer: 3.30% 
men and 2.76% women) and GC decreased (0.28 men and women 0.25). Female 
samples showed correlation of Jitter and Shimmer with all perceptual parameters. 
Male samples showed correlation of Jitter with the R and Shimmer with R and T. GC 
correlation with B and I only male samples. Qualitative NL dynamic vocal analysis 
showed number of loops, regularity and convergence degree reduced, whereas 
quantitative analysis of SDD and SDA increased. There were correlations between 
perceptual parameters and of nonlinear dynamic vocal analysis for both the samples. 
Results of Kymographic parameters are Or: 1.55 for men and 1.50 for women; Cr: 
0.37 for men and 0.18 for women; and Asymmetry: 23.68º for men and 9.85º for 
women. All perceptual parameters correlate with Or and Cr at female samples, 
except I. Male samples showed correlation between I and Cr. Conclusion: the vocal 
characterization of patients with unilateral vocal fold paralysis was possible using the 
multidimensional voice assessment. 
 
Keywords: multidimensional voice assessment, perceptual analysis of voice, acoustic 
analysis, high-speed videolaryngoscopy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para manter plenas suas funções as pregas vocais dependem da integridade 

do nervo vago desde a sua origem no tronco encefálico até suas ramificações e 

inserções na laringe. Lesões em qualquer ponto da trajetória do nervo vago podem 

levar ao surgimento da paresia ou paralisia de prega vocal (STEFFEN et al., 2004). 

Apesar das paralisias de pregas vocais apresentarem incidência desconhecida, 

tanto para a população brasileira como mundial, sua ocorrência tem se tornado 

comum na clínica médica e fonoaudiológica (SCHINDLER et al., 2008; SCHWARZ et 

al., 2011). As causas das paralisias de pregas vocais podem ser de origem central 

ou periférica, podem ocorrer de forma abrupta ou progressiva, uni ou bilateralmente. 

A paralisia unilateral de prega vocal é a mais comum, sendo a paralisia de prega 

vocal esquerda a mais frequentemente (COLTON & CASPER, 1990; GARCIA et al., 

2009).  

O paciente com paralisia unilateral de pregas vocais pode apresentar alguns 

ou todos os sintomas de desordens vocais (SCHINDLER et al., 2008; GAMA et al., 

2011; BUSTO-CRESPO et al., 2015). Por esta razão é de fundamental importância 

que se realize uma criteriosa avaliação da disfonia, na qual seja possível caracterizar 

os aspectos vocais e laríngeos alterados. O cuidado na avaliação permite o alcance 

do diagnóstico diferencial, a melhor escolha do tratamento e acompanhamento 

terapêutico do paciente. Há pesquisas que confirmam o uso de análise subjetiva 

como o método mais utilizado para avaliar paralisia unilateral de pregas vocais. 

Enquanto que parâmetros quantitativos, amplamente difundidos na clínica vocal, 

dificilmente se correlacionam com os resultados dos métodos mais subjetivos 

(LITTLE et al., 2011; SCHWARZ et al., 2011).  

A avaliação multidimensional da voz e da laringe é o conjunto de análises 

estabelecidas por um parecer multiprofissional que inclui avaliação fonoaudiológica 

(análise perceptivo-auditiva e análise acústica), avaliação otorrinolaringológica 

(análise qualitativa e quantitativa de imagens laríngeas) e auto-avaliação do paciente 

sobre o impacto da disfonia em sua qualidade de vida. A avaliação multidimensional 

é, portanto, capaz de reconhecer as alterações anatômicas e compreender os
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prejuízos fisiológicos, psicológicos ambientais causados pelas disfonias (BEHLAU et 

al., 2001). Na clínica fonoaudiológica a análise perceptivo-auditiva é considerada 

soberana na avaliação vocal. A análise acústica complementa a análise perceptivo-

auditiva com parâmetros quantitativos obtidos por meio de softwares, por esta razão, 

o desenvolvimento de novos parâmetros computacionais tem sido bastante 

estimulado. No caso de disfonia por paralisia unilateral de pregas vocais estes 

parâmetros devem considerar as irregularidades de vibrações glóticas. 

As propostas de novos parâmetros devem objetivar a caracterização 

detalhada das aleatoriedades envolvidas nestes processos disfônicos. Estudos que 

caracterizaram a paralisia de pregas vocais utilizaram métodos qualitativos como a 

análise perceptivo-auditiva ou perceptivo-visual de imagens laríngeas (STEFFEN et 

al., 2004; FRANCO et al., 2009; SCHWARZ et al., 2011;). Há poucos estudos que 

caracterizam de forma quantitativa os aspectos vocais e laríngeos destes pacientes. 

Diante deste contexto optou-se por desenvolver formas quantitativas de análises 

vocais para complementar a avaliação multidimensional da voz e laringe na 

caracterização vocal de pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais. 
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2 OBJETIVO 

 

 

O objetivo principal deste estudo é caracterizar a voz e a vibração glótica de 

pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais. Para isto foi utilizada a avaliação 

multidimensional da voz, a qual apresenta análises qualitativas e quantitativas. No 

presente estudo a avaliação multidimensional foi composta de quatro diferentes 

análises vocais (perceptivo-auditiva, auto-avaliação da disfonia na qualidade de vida 

do paciente, análise acústica e análise objetiva da videolaringoscopia de alta 

velocidade). A análise perceptivo-auditiva foi considerada como o padrão ouro para 

comparação de seus resultados com as demais análises. Assim, foram empregadas 

as seguintes etapas de desenvolvimento desta pesquisa:  

1) Análise perceptivo-auditiva da voz: por meio de avaliação com escala 

analógico-visual de 100mm; 

2) Auto-avaliação da disfonia na qualidade de vida do paciente: por meio do 

protocolo Índice de Desvantagem Vocal (IDV); 

3) Análise acústica: por meio de extração de medidas tradicionais (Jitter e 

Shimmer), do parâmetro experimental Coaptação Glótica, o qual foi desenvolvido 

com a proposta de analisar indiretamente a taxa de variação da área glótica 

(SIMÕES-ZENARI et al., 2011) e da Análise Não Linear da dinâmica vocal: por meio 

de extração de parâmetros qualitativos dos Padrões visuais da dinâmica vocal 

(DAJER et al. 2011) e de parâmetros quantitativos (ANDRADE, 2011); 

4) Análise de videolaringoscopia de alta velocidade: por meio de ferramenta 

computacional desenvolvida para extrair automaticamente parâmetros quantitativos 

de quimografias geradas das imagens laríngeas em alta velocidade e 

5) Análise estatística: por meio da correlação de Spearman entre os 

resultados da análise perceptivo-auditiva e resultados das demais análises vocais. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O processo de produção de voz depende da integridade anatômica e atuação 

fisiológica harmônica de diversos órgãos e sistemas do corpo humano (BEHLAU et 

al., 2001). O sistema nervoso central participa deste processo por meio da inervação 

sensitiva e motora da laringe. A estrutura responsável por esta inervação é o X par 

de nervos craniano1 denominado nervo vago. De origem no tronco encefálico o 

nervo vago apresenta a trajetória mais longa dos nervos cranianos, percorrendo a 

região cervical, o tórax e o abdômen (CURTIN, 2003). 

 

 

3.1 Inervação laríngea 

 

 

A laringe é inervada principalmente pelo nervo vago que apresenta origem 

nos núcleos ambíguos do tronco encefálico, emerge do crânio pelo forame jugular e 

projeta ramificações que se inserem na laringe e faringe. Ao longo desse trajeto o 

nervo vago se ramifica em outros três nervos, são eles: nervo faríngeo, laríngeo 

superior e laríngeo inferior ou recorrente. Os ramos laríngeos são os responsáveis 

pelas inervações da laringe, sendo que o ramo externo do nervo laríngeo superior é 

responsável pela inervação motora do músculo cricotireoideo e o ramo interno é 

responsável pela inervação sensitiva dos demais músculos da laringe. O nervo 

laríngeo recorrente também possui duas ramificações que se distinguem em ramo 

interno e externo. Desta forma, o ramo interno inerva sensitivamente os músculos da 

região subglótica e o músculo vocal, enquanto que o ramo externo inerva 

motoramente os músculos tireoaritenoide, cricoaritenoides (anterior e posterior) e 

interaritenóideos (transverso e oblíquo). No lado direito do corpo o nervo laríngeo 

recorrente cruza a artéria subclávia anteriormente, contornando-a até a superfície 

                                                
1
 No lugar de “X” lê-se “décimo”. Nomenclatura específica para designar posição do nervo. Em anatomia  os 

nervos cranianos são numerados em algarismos romanos, de acordo com sua origem e no sentido 
rostrocaudal. 
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posterior e contínua o trajeto ascendendo pelo sulco traqueoesofágico em direção à 

laringe. Enquanto que, do lado esquerdo o nervo vago cruza ântero-lateralmente o 

arco aórtico, atingindo a região do mediastino de onde se ramifica o nervo laríngeo 

recorrente esquerdo. Este contorna o arco aórtico e segue trajetória entre a aorta e a 

artéria pulmonar esquerda. Em seguida estende-se posteriormente até o sulco 

traqueoesofágico, por onde ascende até a laringe. Os nervos laríngeos recorrentes 

bilaterais penetram na laringe pela articulação cricotireoidea e músculos constritores 

inferiores da faringe (BEHLAU et al., 2001; GARCIA et al., 2009). Na figura 1 

observa-se um esquema da trajetória do nervo vago e inserções na laringe. 

 

Figura 1 – Esquema da trajetória do nervo vago (X par de nervos cranianos), suas ramificações e 
inserções na laringe. Lado direito o percurso cruza a artéria subclávia e ascende até atingir a laringe. 
Do lado esquerdo o nervo cruza o arco da aorta e ascende até a laringe. n.: nervo, a. artéria. Fonte: 
http://www.medicinanet.com.br.   

 

Danos em algum ponto desta trajetória levam aos comprometimentos de 

paresia ou paralisia de pregas vocais. Como exemplo, a lesão do nervo laríngeo 

recorrente pode reduzir a mobilidade de fechamento das pregas vocais, caso seja 

atingida a porção que inerva os músculos: tireoaritenoideo e cricoaritenoideo lateral 

ou de abertura em caso de atingir a porção que inerva o músculo cricoaritenóideo 

posterior. Lesões que atinjam porções que inervam os músculos cricoaritenoideos 

lateral e posterior, simultaneamente, acarretam em paralisia bilateral de pregas 
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vocais, podendo levar à obstrução das vias aéreas. O músculo tireoaritenóideo é 

responsável pelos ajustes de frequências na produção de voz. Sua inervação motora 

é realizada pelo nervo laríngeo inferior (recorrente), lesões neste nervo causam 

paralisias com sintomas sutis ao paciente (GARCIA et al., 2009; CRUMLEY, 1994). 

 

 

3.2 Paralisia de pregas vocais 

 

 

A paralisia de pregas vocais pode ocorrer bi ou unilateralmente devido lesões 

centrais ou periféricas do nervo vago. Lesões centrais de núcleos ou tronco 

encefálico geralmente ocasionam as paralisias bilaterais de pregas vocais e, apesar 

de mais raras, podem ocorrer por inúmeras razões. Como exemplo destes fatores 

há: motivos congênitos, sindrômicos, traumatismos cranioencefálicos, tumores 

centrais, neuropatia vagal, intoxicações, afecções neurológicas (esclerose múltipla, 

poliomielite, miastenia gravis, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, 

doença cerebrovascular) e fatores idiopáticos ou iatrogênicos (HEUER et al., 1997; 

MANGILLI  et  al,  2008; GARCIA et al., 2009;). As paralisias unilaterais de pregas 

vocais são mais comuns e cerca de 90% dos casos ocorrem por lesões periféricas 

(GARCIA et al., 2009). As causas de tais paralisias incluem traumas mecânicos de 

pescoço, cabeça e tórax; pressão do nervo laríngeo recorrente por hipertrofia 

cardíaca; por neoplasias, principalmente pulmonares; por invasão de tumores da 

tireóide, da cervical ou do esôfago; por neurite periférica desencadeada pelo 

alcoolismo ou toxicidade por drogas; por viroses, infecções bacterianas agudas; por 

aneurismas aórticos; causas cirúrgicas, tóxicas, metabólicas, inflamatórias ou 

idiopáticas. A prega vocal esquerda é mais acometida pela paralisia, uma vez que o 

nervo laríngeo recorrente deste lado apresenta maior trajetória de percurso, 

contornando a aorta antes de atingir a junção cricotireoideana (GARCIA et al., 2009; 

GAMA et al., 2011). 

A incidência das paralisias de pregas vocais é desconhecida para a 

população brasileira e mundial. Além disso, não é conhecida a prevalência em 

relação ao gênero, porém apresenta-se mais frequente ao gênero feminino quando 

relacionada com alterações da tireóide. Há estudos que evidenciam maior 

prevalência em adultos com idade entre 55 e 64 anos. (SCHWARZ et al., 2011). 
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Devido ao processo mundial de envelhecimento da sociedade, pode-se esperar o 

crescimento da prevalência de paralisias de pregas vocais para a faixa etária citada 

(MELLO et al., 2001; AHMAD et al., 2002; SCHWARZ et al. ,  2011;). 

Pacientes com paralisia de prega vocal sofrem com o comprometimento da 

qualidade vocal. Este comprometimento pode estar relacionado com a posição 

assumida pela prega vocal paralisada, a qual pode ser classificada em mediana, 

para-mediana, intermediária e abdução completa ou cadavérica. Contudo, este é um 

meio de observação subjetiva realizada na clinica médica que tem apresentado 

divergências e indagações entre os profissionais (STEFFEN et al., 2014). No 

comprometimento da paralisia de prega vocal o podem surgir inúmeros sintomas 

com os mais variados graus de severidade possíveis. A qualidade vocal pode ser 

afetada pela rugosidade, soprosidade, tensão, bitonalidade, incoordenação 

pneumofonoarticulatória, fadiga vocal, redução da intensidade e da extensão vocal, 

perda da projeção vocal e dificuldades para sustentar a fonação. Alguns pacientes 

somam as estas alterações a presença de disfagia (HOGIKYAN et al., 2000; 

STEFFEN et al. 2004; RUBIN et al., 2008). Entretanto, até 35% dos pacientes 

podem ser assintomáticos (GARCIA et al., 2009), tal dado nos revela a importância 

da avaliação criteriosa da voz neste grupo para que causas mais graves, como 

tumores, neoplasias etc, possam ser previamente identificadas e devidamente 

tratadas. 

 

 

3.3 Avaliação multidimensional da voz e da laringe 

 

 

A voz é um fenômeno que depende da integridade e funcionamento 

harmônico de diversos sistemas e estruturas do organismo humano para ser 

produzida. Por esta razão, a avaliação das disfonias deve ser multidimensional. A 

avaliação multidimensional da voz compreende um conjunto de análises que se 

complementam (BEHLAU et al., 2001). Alguns métodos são subjetivos, os quais 

podem ser mensurados por meio da aplicação de protocolos e outros objetivos 

mensurados por meio de métodos computacionais. As ferramentas computacionais 

desenvolvidas para atender a necessidade clínica da avaliação vocal compreendem 

a análise de sinais acústicos e de imagens laríngeas. Estas são possíveis de serem 
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aprimoradas para contribuírem no processo de caracterização da voz do paciente 

com paralisia unilateral de pregas vocais. No presente estudo as análises escolhidas 

para compor a avaliação multidimensional da voz e da laringe foram: análise 

perceptivo-auditiva; protocolo de auto-avaliação do impacto da disfonia na qualidade 

de vida dos pacientes; parâmetros de análise acústica: de perturbação (Jitter e 

Shimmer) e o parâmetro experimental Coaptação Glótica; parâmetros qualitativos e 

quantitativos da dinâmica não linear da produção vocal e parâmetros desenvolvidos 

para extrair informações de imagens laríngeas obtidas por exames de 

videolaringoscopia de alta velocidade.  

A análise perceptiva visual de imagem laríngea avalia o posicionamento da 

prega vocal paralisada. Esta é importante para a escolha do tratamento (SCHWARZ 

et al., 2011), entretanto a classificação clínica clássica de posição: mediana, para-

mediana, intermediária e em abdução ou cadavérica, tem apresentado controvérsias 

e diversas indagações (STEFFEN et al., 2004). A literatura refere necessidades de 

estudos que determinem de forma mais precisa a padronização e terminologia para 

esta classificação (SCHWARZ et al., 2011). Por se tratar de uma análise voltada 

para a decisão de tratamentos e não apenas ao diagnóstico, este tipo de análise não 

foi considerada no presente estudo. 

 

 

3.3.1 Análise perceptivo-auditiva  

 

 

Na prática clínica a análise perceptivo-auditiva é a ferramenta mais utilizada 

para a avaliação do comportamento vocal e é considerada soberana em relação aos 

demais métodos de avaliação por oferecer informações qualitativas do aparato 

laríngeo. A análise perceptivo-auditiva descrita é estabelecida pela investigação 

básica dos parâmetros usados pelo indivíduo em sua comunicação (YAMASAKI & 

BEHLAU, 2001). Inclui a qualidade vocal: o Pitch, o Loudness, o ataque vocal, o tipo 

articulatório, a presença de distúrbio articulatório, os órgãos fonoarticulatórios 

(avaliação miofuncional), a ressonância, a velocidade, a psicodinâmica vocal e suas 

relações com as dimensões biológicas, psicológicas e socioeducacionais da voz 

(MENDES & BEHLAU, 2001). Há diversas metodologias definidas para auxiliar na 

prática da análise perceptivo-auditiva. Uma delas é a utilização da escala analógico-
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visual, a qual foi primeiramente utilizada em 

posterior investigação médica e terapia vocal a pont

(SIMBERG et al., 2001). O Consensus

(CAPE-V) é um protocolo que utiliz

de um protocolo de análise perceptivo

severidade dos atributos perceptuais da voz alterada de forma a estabelecer uma 

comunicação universal entre os clínicos, contribuir com as hipóteses relacionadas 

com a anatomia e a fisiologia de base dos problemas vocais e com o objetivo de 

normatizar uma ferramenta de reavaliação das medidas de qualidade vocal na 

clínica (ASHA, 2004). 

 
 

Figura 2 – Régua de graduação da escala 
desvio vocal em análises perceptivo-auditivas. 
MO: desvio de severidade leve a moderado. Fonte: extraído da publicação de YAMASAKI 
pres). 

 

 

A análise perceptivo-auditiva da voz por meio da escala CAPE

a uma linha de 100mm de comprimento onde são

variação normal da qualidade vocal e as alterações de severidade: leve, levemente 

moderada, moderada e intensa. A figura

severidade para esta análise. 

Esta é uma análise que avalia o grau d

consistência e instabilidade da característica alterada na voz, o tipo de ressonância 

e os parâmetros perceptuais de 

 

 

 

 

 

visual, a qual foi primeiramente utilizada em triagens vocais com o critério para 

posterior investigação médica e terapia vocal a pontuação acima de 35 mm

Consensus Auditory-Peceptual Evoluation of Voice

protocolo que utilizou a escala analógica-visual no desenvolvimento 

análise perceptivo-auditiva da voz. O objetivo foi descrever a 

severidade dos atributos perceptuais da voz alterada de forma a estabelecer uma 

comunicação universal entre os clínicos, contribuir com as hipóteses relacionadas 

com a anatomia e a fisiologia de base dos problemas vocais e com o objetivo de 

matizar uma ferramenta de reavaliação das medidas de qualidade vocal na 

Régua de graduação da escala analógico-visual (VAS) para o grau de intensidade 
auditivas. NVVQ: variabilidade normal da qualidade vocal

desvio de severidade leve a moderado. Fonte: extraído da publicação de YAMASAKI 

auditiva da voz por meio da escala CAPE-V corresponde 

a uma linha de 100mm de comprimento onde são assinalados os valores de 

variação normal da qualidade vocal e as alterações de severidade: leve, levemente 

moderada, moderada e intensa. A figura 2 apresenta os limiares de cada grau de 

Esta é uma análise que avalia o grau de severidade global da disfonia, a 

consistência e instabilidade da característica alterada na voz, o tipo de ressonância 

rugosidade, soprosidade, tensão, Pitch e Loudness

critério para 

uação acima de 35 mm 

Peceptual Evoluation of Voice 

no desenvolvimento 

descrever a 

severidade dos atributos perceptuais da voz alterada de forma a estabelecer uma 

comunicação universal entre os clínicos, contribuir com as hipóteses relacionadas 

com a anatomia e a fisiologia de base dos problemas vocais e com o objetivo de 

matizar uma ferramenta de reavaliação das medidas de qualidade vocal na 

intensidade do 
da qualidade vocal. MI a 

desvio de severidade leve a moderado. Fonte: extraído da publicação de YAMASAKI et al., In 

corresponde 

assinalados os valores de 

variação normal da qualidade vocal e as alterações de severidade: leve, levemente 

apresenta os limiares de cada grau de 

e severidade global da disfonia, a 

consistência e instabilidade da característica alterada na voz, o tipo de ressonância 

Loudness. 
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3.3.2 Auto-avaliação da qualidade vocal  

 

 

Para que a avaliação da voz atenda aos critérios da Organização Mundial da 

Saúde, foram desenvolvidos questionários de auto-avaliação que verificam o 

impacto da alteração de voz na qualidade de vida do paciente disfônico. São 

protocolos elaborados na língua inglesa, dos quais diversos encontram-se 

traduzidos para o português brasileiro e validados para a realidade da população 

brasileira. Tais protocolos podem representar uma forma não invasiva, rápida e de 

fácil manuseio para realizar auto-avaliação que contribuirá com dados perceptivos 

do paciente para a avaliação multidimensional da voz. 

A Organização Mundial da Saúde ampliou o conceito de bem estar físico, 

mental e social da saúde incluindo aspectos da qualidade de vida. A mesma define 

qualidade de vida como sendo a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, 

no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (KASAMA & BRASOLOTTO, 

2007; WHO/MSA/MNH/PSF 1997). A qualidade de vida pode ser afetada pela saúde 

física e psicológica, nível de independência, relações sociais e crenças pessoais, 

além do meio-ambiente. Desta forma, os processos de avaliação e tratamento da 

saúde devem incluir procedimentos que verifiquem e mensurem os impactos das 

doenças na qualidade de vida dos pacientes (MORAIS et al., 2012; BEHLAU et al., 

2009) .  

Neste estudo foi utilizado o Protocolo de Índice de Desvantagem Vocal (IDV), 

esta é uma versão traduzida (JOTZ & DORNELLES, 2000) e validada para o 

português brasileiro do Voice Handicap Index (BEHLAU et al., 2011). Trata-se de um 

protocolo com três domínios de 10 questões cada, para serem respondidas pelo 

próprio paciente. O primeiro domínio avalia as queixas do paciente com relação aos 

aspectos físicos, o segundo domínio avalia as queixas com relação aos aspectos 

emocionais da disfonia e o terceiro avalia os aspectos orgânicos, ou seja, o efeito da 

disfonia nas atividades diárias do paciente. Cada questão apresenta uma escala de 

0 a 4 pontos a serem escolhidos conforme avaliação do paciente. O item avaliado 

com a pontuação 0 refere-se a uma situação que nunca ocorre devido a presença da 

disfonia, a pontuação 2 refere-se a uma situação que ocorre raramente, a pontuação 
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3 a uma situação que frequentemente ocorre e a pontuação 4 a uma situação que 

sempre ocorre. O escore de cada domínio é obtido pela soma computada das 

respostas dadas pelo paciente, podendo variar de 0 a 40 pontos. E o escore total é 

dado pela soma computada nos três domínios, podendo variar de 0 a 120 pontos 

(JACOBSON et al.,1997), sendo que  seu valor de corte é de 19 pontos (BEHLAU et 

al., in press). A auto-avaliação que pontua escore de 0 a 30 é considerada de baixo 

impacto da disfonia na qualidade de vida do paciente. O escore de 31 a 60 é 

considerado impacto moderado e o escore de 61 a 120 de alto impacto. (MANGILLI 

et al., 2008). O Índice de Desvantagem Vocal é um protocolo de auto-avaliação 

válido, confiável e sensível a mudanças de alteração e tratamento vocal (BEHLAU et 

al., 2009). Por esta razão, é uma ferramenta útil para compor a avaliação 

multidimensional de pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais, pois estes 

apresentam grandes variações de sintomas vocais. 

 

 

3.3.3 Análise Acústica 

 

 

Parâmetros de Perturbação 

 

 

A voz é um sinal quase periódico que apresenta perturbações nos ciclos 

glóticos. Davis (1979) definiu os parâmetros de perturbação da análise acústica 

como sendo o coeficiente de perturbação do período (PPQ) e o coeficiente de 

perturbação da amplitude (APQ), respectivamente. Estes parâmetros são análogos 

aos de perturbação média relativa (RAP) proposta por Koike em 1975.  Atualmente, 

estes parâmetros são conhecidos pelos termos Jitter e Shimmer. O Jitter 

corresponde à medida de perturbação em torno da variação da frequência. A 

alteração da variação de frequência fundamental entre os ciclos glótico indica, 

principalmente, a falta de controle das vibrações de pregas vocais. O Shimmer é a 

medida de perturbação existente entre os ciclos da amplitude do sinal de voz. 

Refere-se à perturbação na amplitude da onda sonora e sua alteração ocorre 

quando há redução da resistência glótica ou lesões de massa nas pregas vocais 

(SADER & HANAYAMA, 2004; WERTZNER et al., 2005).  
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Neste estudo o algoritmo de pesquisa utilizado define os parâmetros de 

perturbação por meio da autocorrelação, a qual compara trechos do sinal de voz ao 

longo de todo o seu comprimento. Desta forma obtém-se um marcador com um 

único período, que apresenta picos mais bem definidos mesmos em vozes mais 

alteradas (PIMENTA el al, 2010). 

 

 

Coaptação Glótica 

 

 

  A coaptação glótica é um parâmetro experimental obtido por meio do cálculo 

da derivada de primeira ordem do sinal de voz. A derivada possui uma infinidade de 

aplicações nos ramos da matemática, da física e da engenharia. Ela pode ser 

utilizada para descrever fenômenos que envolvam a variação de duas grandezas. 

No caso da Coaptação Glótica, ocorre a variação da área glótica e do tempo de 

fechamento das pregas vocais durante o processo de fonação. 

No cálculo da Coaptação Glótica estão envolvidas as forças mioelásticas e 

aerodinâmicas da vibração das pregas vocais. Na derivada do sinal de voz, 

pretende-se correlacionar a alta taxa de variação da área glótica com o fechamento 

rápido das pregas vocais (PIMENTA el al, 2011). Acredita-se que quanto maior o 

valor de coaptação glótica maiores são as forças envolvidas no processo de 

vibração das pregas vocais (SIMÕES-ZENARI et al.,  2011).  

A coaptação glótica pode ser útil na avaliação multidimensional da voz com 

paralisa unilateral de pregas vocais por permitir extrair dados da fonte glótica de 

forma indireta. 

 

 

3.3.4 Análise não linear da dinâmica vocal 

 

 

Pesquisas recentes têm desenvolvido análises com seguimentos mais 

aperiódicos da voz, analisando aspectos não lineares envolvidos nos mecanismos 

responsáveis pela produção de voz (SCALASSARA et al., 2009; DAJER et al., 

2011). Segundo estas pesquisas, a voz pode ser considerada como um sistema que 
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Figura 3 – Representação gráfica da reconstrução do espaço de fase de sinais acústicos.  
À esquerda exemplo de um gráfico bi-dimensional de uma amostra vocal saudável gerado 
em função do tempo, e à direita exemplo de um gráfico bi-dimensional de uma amostra 
vocal com o diagnóstico de paralisia unilateral de prega vocal. Fonte: extraído do trabalho 
de DAJER (2010). 

evolui no tempo, apresenta ciclos repetitivos, porém com comportamentos 

irregulares. Desta forma, os métodos computacionais que abordam a dinâmica não 

linear de um sinal acústico poder ser apropriado para analisar um sinal de voz 

(DAJER, 2010).  

A ferramenta computacional desenvolvida por Dajer, 2010 permite a extração 

de descritores não lineares do sinal de voz. A técnica é baseada na reconstrução do 

espaço de fase e seção de Poincaré (KANTZ & SCHREIBER, 2004). Esta 

ferramenta permite a geração de representações gráficas  de duas e três dimensões 

para a análise de parâmetros qualitativos e quantitativos do sinal vocal assim como o 

cálculo de parâmetros quantitativos da voz (SCALASSARA et al., 2009; DAJER et 

al., 2011). (Figura 3). 

 

  

 

 
 
 
Análise qualitativa da dinâmica não linear 
 

 

Nesta avaliação é possível ser realizada por meio da análise dos aspectos de 

configuração da onda glótica, a qual foi proposta por Dajer (2011) como sendo a 

avaliação qualitativa dos Padrões Visuais da Dinâmica Vocal (PVDV). São três os 
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aspectos de configuração da onda glótica para a análise não linear qualitativa 

(DAJER, 2011):  

 

 Número de laços ou loops – definido pela quantidade de laços que a 

configuração do gráfico projetado apresenta. Sua classificação é dada por uma 

escala de graus decrescente de 0 à 4. O grau 4 corresponde a uma configuração 

com quatro ou mais números de laços apresentados pelo gráfico. O grau 3 

corresponde à três laços, o grau 2 à dois laços, o grau 1 à um laço e o grau 0 à uma 

configuração onde não é possível realizar esta análise. 

 Regularidade dos traçados – definida ao longo do percurso de cada ciclo 

projetado. A escala gradativa de 0 à 4 indica o grau de regularidade com relação aos 

aspectos de continuidade, homogeneidade e retilineariedade. 

 Convergência da trajetória – definida pelo comportamento convergente 

apresentado nas trajetórias do gráfico. Uma escala de 0 à 4 classifica o quanto as 

convergências de traçados tendem a passar por um único ponto. 

 

 

Análise quantitativa da dinâmica não linear 

 

 

Esta análise parte do pressuposto de que a produção de voz depende das 

condições iniciais de um sistema em caos determinístico e de parâmetros externos 

aplicados a este sistema (KANTZ & SCHREIBER, 2004). Nesta fase da análise, a 

ferramenta computacional se baseia no conceito matemático da secção de Poincaré. 

Assim, a ferramenta é capaz de extrair automaticamente os parâmetros quantitativos 

de Desvio Padrão da Dispersão (DPD) e Desvio Padrão do Eixo (DPE). São 

estimados os valores médios dos citados parâmetros utilizando os gráficos tri-

dimensionais gerados na reconstrução do espaço de fase.  

Na extração de parâmetros quantitativos, a ferramenta computacional define 

10 secções de Poincaré nas trajetórias percorridas pelos sinais acústicos dos 

gráficos tridimensionais. A secção de Poincaré é determinada pela seleção de uma 

linha tangente em alguma parte do seguimento da trajetória do gráfico 

tridimensional, onde é realizado um corte transversal para estabelecer a linha 

perpendicular no plano de Poincaré. O desvio padrão de dispersão (DPD) relaciona 
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as distâncias entre pontos de uma trajetória, determinada por um sinal de voz, com 

um ponto médio no plano de Poincaré. O desvio padrão do eixo (DPE) relaciona as 

distâncias dos pontos desta trajetória com os eixos X e Y no plano de

figura 4 observam-se as etapas de obtenção dos parâmetros DPD e DPE.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Etapas para análise de parâmetros quantitativos 
de descritores não linear
partir do método computacional de Reconstrução do espaço 
de fase e Secção de Poincarè. (a) Projeção bidimensional de 
um sinal de voz no espaço de fase com 10 secções de 
Poncarè. (b) Projeção tridimensional de um sinal de voz
espaço de fase. (c) Plano gerado por uma Secção de 
Poncarè. Os pontos são as trajetórias do sinal de voz vista de 
frente. (d) Representação gráfica tridimensional da 
distribuição dos pontos desta trajetória na Secção de 
Poincarè. 

 

 

3.3.5 Videolaringoscopia de Alta Velocidade

 

 

A avaliação multidimensional da voz conta com o exame de laringoscopia, o 

qual é realizado por um médico otorrinolaringologista e avalia aspectos de forma e 

movimento das pregas vocais podendo ser uma análise qualitativa ou quantitativa

(MONTAGNOLI, 2006). A laringoscopia evoluiu a partir do século XIX com o 

desenvolvimento de métodos para iluminação, captura e armazenamento de 

as distâncias entre pontos de uma trajetória, determinada por um sinal de voz, com 

um ponto médio no plano de Poincaré. O desvio padrão do eixo (DPE) relaciona as 

distâncias dos pontos desta trajetória com os eixos X e Y no plano de Poincaré.

as etapas de obtenção dos parâmetros DPD e DPE. 

 

Etapas para análise de parâmetros quantitativos 
não lineares. Os parâmetros são obtidos a 

partir do método computacional de Reconstrução do espaço 
de fase e Secção de Poincarè. (a) Projeção bidimensional de 
um sinal de voz no espaço de fase com 10 secções de 
Poncarè. (b) Projeção tridimensional de um sinal de voz no 
espaço de fase. (c) Plano gerado por uma Secção de 
Poncarè. Os pontos são as trajetórias do sinal de voz vista de 

Representação gráfica tridimensional da 
ção dos pontos desta trajetória na Secção de 

e Alta Velocidade 

A avaliação multidimensional da voz conta com o exame de laringoscopia, o 

médico otorrinolaringologista e avalia aspectos de forma e 

movimento das pregas vocais podendo ser uma análise qualitativa ou quantitativa

(MONTAGNOLI, 2006). A laringoscopia evoluiu a partir do século XIX com o 

desenvolvimento de métodos para iluminação, captura e armazenamento de 

as distâncias entre pontos de uma trajetória, determinada por um sinal de voz, com 

um ponto médio no plano de Poincaré. O desvio padrão do eixo (DPE) relaciona as 

Poincaré. Na 

A avaliação multidimensional da voz conta com o exame de laringoscopia, o 

médico otorrinolaringologista e avalia aspectos de forma e 

movimento das pregas vocais podendo ser uma análise qualitativa ou quantitativa 

(MONTAGNOLI, 2006). A laringoscopia evoluiu a partir do século XIX com o 

desenvolvimento de métodos para iluminação, captura e armazenamento de 
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imagens laríngeas (JÚNIOR et al., 2007). A última evolução desta forma de 

avaliação foi a técnica de gravação em alta velocidade, a qual vem sendo 

aprimorada desde 1995 com relação à qualidade das imagens e a capacidade para 

estocagem digital (LARSSON et al., 2000). Um equipamento de videolaringoscopia 

de alta velocidade é capaz de capturar e armazenar até 4000 quadros por segundo 

de imagens laríngeas. O registro permite visualizar a real vibração das pregas vocais 

durante a fonação (BLESS, 2011). Além disso, é possível realizar a extração de 

parâmetros quantitativos por meio da segmentação das imagens laríngeas ou da 

análise de quimografias de alta velocidade geradas destas imagens (YAN; 

DAMROSE; BLESS, 2007). 

A videolaringoscopia de alta velocidade difere da técnica de 

videolaringoestroboscopia para estudar tempos de fases em ciclos vibratórios de 

pregas vocais. A videolaringoestroboscopia depende da extração da frequência 

fundamental para sincronizar a vibração das pregas vocais com a frequência de 

pulsos luminosos da fonte estroboscópica. Desta forma, o exame é capaz de 

reconstruir o padrão vibratório dos ciclos glóticos por meio de uma ilusão óptica 

(TSUJI et al., 1999). Como a emissão do paciente com paralisia de pregas vocais 

nem sempre permite a extração da frequência fundamental, pois apresenta 

alterações muito severas nos ciclos glóticos, a técnica pode não ser capaz de 

quantificar os tempos de fase do ciclo vibratório de forma fidedigna.  Por ser capaz 

de reproduzir os reais ciclos vibratórios de pregas vocais, a videolaringoscopia de 

alta velocidade (Figura 5) apresenta um método confiável para analisar e quantificar 

informações de ciclos glóticos de pregas vocais com paralisias.  

A quimografia de alta velocidade é uma imagem laríngea obtida por meio da 

justaposição de uma sequência de quadros de imagens extraídas da 

videolaringoscopia (Figura 6). Para este método é preciso selecionar a posição de 

corte dos quadros de vídeo que possua a maior amplitude de abertura das pregas 

vocais, pois a partir dessas imagens serão realizadas as medidas objetivas de tempo 

das fases de abertura e fechamento, da fase aberta e fechada da laringe, de 

amplitudes das pregas vocais e dos coeficientes que relacionam as fases de tempo 

entre si (KOISHI, 2003). Recentemente, um estudo brasileiro definiu um padrão de 

referência para a normalidade aos tempos de fases extraídos de quimografias em 

alta velocidade (TSUTSUMI, 2014). Contudo, a vídeolaringoscopia de alta 

velocidade de pregas vocais com paralisia unilateral gera imagens quimográficas 
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Figura 5 – Imagens da videolaringoscopia de alta velocidade de pregas vocais saudáveis de uma 
mulher adulta. O ciclo vibratório é composto pelos tempos fases: aberta, fechada, de abertura e 
fechamento. À cima parte de uma sequência de imagens laríngeas representando um ciclo vibratório. 
onde é possível observar os tempos de fase bem definidos. 

muito diferentes dos padrões conhecidos para a extração destes parâmetros 

temporais (Figura 7). Por esta razão o presente estudo desenvolveu uma ferramenta 

computacional que propõe a análise das diferenças ocasionadas pela paralisia 

unilateral em pregas vocais prevendo a extração de três parâmetros quantitativos, os 

quais estão descritos no capítulo de metodologia. 
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Figura 6 – Imagens da videolaringoscopia de alta velocidade de pregas vocais com paralisia 
unilateral à direita. Paciente mulher de 70 anos.  À cima parte de uma sequência de imagens 
laríngeas representando um ciclo vibratório. À baixo a quimografia obtida desta sequência de 
imagens onde é possível observar os tempos de fase bem definidos, porém a fase aberta 
apresenta-se maior ao longo do ciclo glótico em relação aos tempos das demais fases. 

Figura 7 – Exemplos de imagens quimográficas geradas de videolaringoscopias de alta velocidade. 
São exemplos de quimografias não padronizadas para a extração dos tempos de fases do ciclo 
glótico. (a) exame de uma paciente de 75 anos com paralisia de prega vocal esquerda; (b) exame de 
um paciente de 68 anos com paralisia de prega vocal esquerda; (c) exame de uma paciente de 75 
anos com paralisia de prega vocal direita e (d) exame de um paciente de 36 anos com paralisia de 
prega vocal esquerda.  É possível observar maior irregularidade nas vibrações de pregas vocais com 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para compor a amostra deste estudo foram analisados prontuários de 

pacientes atendidos no ambulatório da Divisão de Otorrinolaringologia do Hospital 

das Clínicas de São Paulo (HC-FMUSP) durante o período de janeiro de 2010 a 

julho 2014. Foram selecionados registros de exames pertencentes ao banco de 

dados do Grupo de Engenharia Médica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (GPEM/CNPq). Tais registros foram coletados durante 

pesquisa aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

HC-FMUSP, sob o número 502.925 (ANEXO A). Por se tratar de um estudo 

retrospectivo, os pacientes selecionados para a amostra não foram consultados 

quanto à autorização de seus dados na realização da pesquisa. Entretanto, está 

garantido o sigilo sobre os dados pessoais destes pacientes. 

Os critérios de inclusão para a amostra foi a seleção dos registros de 

pacientes adultos com diagnóstico otorrinolaringológico de paralisia unilateral de 

prega vocal. Os registros compuseram dados de gravação acústica da voz, auto-

avaliação da qualidade vocal por meio de preenchimento dos protocolos de 

qualidade de vida e registro do exame de videolaringoscopia de alta-velocidade. 

Foram excluídos registros de pacientes com outro diagnóstico que não o de paralisia 

unilateral de prega vocal, com diagnóstico de patologias laríngeas coexistentes ou 

que não apresentaram todos os registros citados. 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

Foram analisados 102 prontuários de pacientes com paralisia de prega vocal. 

Destes foram identificados 37 pacientes que apresentaram todos os registros citados 

para critérios de inclusão da amostra. Dois pacientes foram excluídos por 

apresentarem alteração bilateral de pregas vocais (um do gênero masculino com 
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diagnóstico de atrofia e fibrose em prega vocal esquerda e suspeita de paralisia 

seletiva de prega vocal direita. Outro do gênero feminino com diagnóstico de paresia 

de prega vocal esquerda e paralisia de prega vocal direita). Portanto, foram 

selecionados 35 pacientes, dos quais a caracterização da amostra está apresentada 

na tabela 1: 

 

 
Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Gênero Nº X DP PVD PVE 

Masculino 11 57,64 21,35 01 10 

Feminino 24 57,25 13,87 09 15 

Total: 35 114,8 35,32 10 25 

Nº: número de indivíduos em cada grupo de gênero; X: média de idade em cada grupo de gênero; 
DP: desvio padrão das médias de idade. PVD: quantidade de pregas vocais direitas paralisadas; 
PVE: quantidade de pregas vocais esquerdas paralisadas. 

 

 

4.2 Procedimentos para a coleta dos dados 

 

 

Dos pacientes selecionados para amostra foram extraídos os seguintes 

dados: gravações acústicas da vogal sustentada /ε/ emitidas em pitch e loudness 

confortáveis; escores do questionário da autoavaliação vocal (Índice de 

Desvantagem Vocal – IDV) e exames de videolaringoscopia de alta velocidade. 

As gravações acústicas da vogal sustentada /ε/ e os escores dos 

questionários de autoavaliação vocal foram coletados nas dependências do 

Ambulatório de Voz do HC-FMUSP. Os registros da emissão vocal foram realizados 

por fonoaudióloga com experiência em voz em sala acusticamente tratada. Para a 

captura, gravação e armazenamento dos sinais de voz foram utilizados: o software 

Audacity em computador Pentium II acoplado a uma placa de som e um microfone 

headset unidirecional da marca AKG– C520 L. O microfone foi posicionado à 

distância de quatro centímetros da boca, formando com esta um ângulo de 45º à 

90º. Os sinais acústicos foram armazenados em extensão de arquivo .WAV à taxa 

de 44.100 amostras por segundos. 

Os escores da autoavaliação vocal foram obtidos por meio do preenchimento 

do protocolo Índice de Desvantagem Vocal. Esta é uma versão traduzida e validada 
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para o português brasileiro do Voice Handicap Index (BEHLAU et al., 2011).Trata-se 

de um protocolo com três domínios de 10 questões cada, para serem respondidas 

pelo próprio paciente. O primeiro domínio avalia as queixas do paciente com relação 

aos aspectos físicos, o segundo domínio avalia as queixas com relação aos 

aspectos emocionais da disfonia e o terceiro avalia os aspectos funcionais, ou seja, 

o efeito da disfonia nas atividades diárias do paciente. Cada questão apresenta uma 

escala de 0 a 4 pontos a serem escolhidos conforme avaliação do paciente. O item 

avaliado com a pontuação 0 (zero) refere-se a uma situação que nunca ocorre 

devido a presença da disfonia, a pontuação 2 refere-se a uma situação que ocorre 

raramente, a pontuação 3 a uma situação que frequentemente ocorre e a pontuação 

4 a uma situação que sempre ocorre. O escore de cada domínio é obtido pela soma 

computada das respostas (JACOBSON et al.,1997). 

Foram selecionados trechos de dois segundos, os mais estáveis possíveis, de 

cada gravação acústica das vogais sustentadas /ε/. Um banco de dados aleatório foi 

construído com os trechos selecionados e uma repetição de 20% dos mesmos foi 

acrescida para ser verificada a consistência e a concordância dos avaliadores em 

análises qualitativas. Tal banco de dados foi utilizado nas análises perceptivo-

auditiva, acústica quantitativa e da dinâmica não linear da produção de voz. 

O procedimento de captura e armazenamento dos exames de 

videolaringoscopia de alta velocidade foi realizado nas dependências do Ambulatório 

da Divisão de Otorrinolaringologia HC-FMUSP, por laringologista experiente. Foi 

utilizado o sistema de gravação de imagens em alta velocidade da marca Richard 

Wolf (Knittingen, Alemanha), com fonte de luz de alta execução (AUTO LP 5132), 

laringoscópio rígido (ângulo de 90º) e câmara de cabeça (HRES ENDOCAM 5562). 

Os exames foram armazenados a taxa de 4000 quadros por segundos e convertidos 

à extensão de arquivo .AVI para o processamento das imagens e extração de 

parâmetros quantitativos. 
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4.2.1 Métodos computacionais para extração de parâmetros 

 

 

Para caracterizar a qualidade vocal e o padrão vibratório de pregas vocais 

com paralisia unilateral foram utilizadas duas ferramentas computacionais 

desenvolvidas pelo GPEM. Para isto foi utilizando a linguagem de programação C 

Sharp do pacote de programas Visual Studio da Microsoft, o uso de tais ferramentas 

estão descritas a seguir. 

 

 

Extração de parâmetros acústicos 

 

 

Um dos algoritmos foi programado para processar os sinais de voz e extrair 

os parâmetros acústicos utilizados nesta pesquisa. Este inicia o procedimento de 

análise dos sinais acústicos normalizando-os para padronizar os níveis de amplitude. 

A seguir são extraídos automaticamente os parâmetros acústicos, que são definidos 

por meio da abordagem de autocorrelação do sinal de voz. Trata-se de uma 

abordagem que permite a análise do sinal de voz por meio da comparação de seus 

trechos ao longo de todo o seu comprimento. Assim é possível obter um marcador 

com um único período, que apresenta picos mais bem definidos mesmos em vozes 

mais alteradas (PIMENTA, et al. 2010).  Este mesmo algoritmo computacional extrai 

o parâmetro experimental Coaptação Glótica (CG), o qual é realizado por meio da 

implementação computacional do cálculo da derivada de primeira ordem do sinal de 

voz. O valor numérico deste parâmetro corresponde à medida indireta da taxa de 

variação da área glótica em função do período necessário para ocorrer o pulso 

glótico (SIMÕES-ZENARI et al., 2011). 

Para a extração dos parâmetros acústicos da Dinâmica Não Linear da 

produção vocal foi utilizado a ferramenta computacional desenvolvida por Dajer et al. 

(2011). 
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Extração de parâmetros das videolaringoscopias de alta velocidade 

 

 

Uma ferramenta computacional foi desenvolvida para a análise de imagens 

laríngeas para extrair parâmetros quantitativos das quimografias geradas de 

videolaringoscopias em alta velocidade. Primeiramente, o algoritmo evidência as 

bordas das pregas vocais ao longo da imagem quimográfica, em seguida o 

programa permite desenhar um retângulo ao redor da amplitude de vibração mucosa 

de cada uma das pregas vocais (Figura 8). Após delimitações em torno das pregas 

vocais o programa é executado para o cálculo e extração automática dos 

parâmetros: Razão de Abertura (RA) e Razão de Fechamento (RF).  

 

 

 

A Razão de abertura (RA) mede o quão maior é a amplitude da prega vocal 

saudável com relação à prega vocal paralisada durante o ciclo glótico. Neste 

parâmetro o valor esperado para pregas vocais saudáveis é 1 (um). O valor 1 

significa que as pregas vocais possuem amplitudes 100% iguais durante suas 

Figura 8 – Exemplo de imagem quimográfica analisada pela ferramenta computacional 
desenvolvida para presente pesquisa. Quimografia gerada de um exame de videolaringoscopia 
em alta velocidade de um paciente de 75 anos, gênero feminino e com paralisia de prega vocal 
esquerda. D: prega vocal direita; E: prega vocal esquerda; d1: altura de abertura de cada uma 
das pregas vocais; d2: altura do espaço entre as pregas vocais causado pelo fechamento 
glótico incompleto. A Razão de Abertura (RA) é a relação entre a maior altura (valor de d1 de 
D) e a menor altura (valor de d1 de E) de abertura das pregas vocais. A Razão de Fechamento 
(RF) é a relação entre as alturas de abertura (valor de d1 de ambas as pregas vocais) e a 
altura do espaço entre as pregas vocais (d2). Ambos os parâmetros não possuem unidade de 
medida, pois se tratam de razões. O valor final destes parâmetros é dado pela média dos 
valores extraídos de três trechos com 5 ciclos glóticos cada. No exemplo, o valor de RA é 1,55 
(D/ E) e de RF é 0,46. 
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vibrações glóticas. Valores acima de 01 significam o quão maior é a abertura da 

prega vocal saudável com relação à paralisada. O algoritmo computacional sempre 

irá relacionar a prega vocal de maior amplitude (saudável) com a de menor 

amplitude (paralisada). Por exemplo, um paciente com paralisia de prega vocal à 

direita (D) apresenta o valor de RA igual a 1,30 (E/D); onde (E) representa a prega 

vocal esquerda (saudável) e (D) a prega vocal direita (paralisada). O resultado 

significa que a prega vocal esquerda (E) possui abertura 30% maior que a prega 

vocal direita (D). A prega vocal paralisada (direita) está com sua vibração 

comprometida em 30%, ou seja, apresenta apenas 70% de abertura durante as 

vibrações glóticas. 

A Razão de fechamento (RF) mede o quanto falta para as pregas vocais se 

fecharem durante as vibrações. Espera-se valor igual a 0 (zero) para pregas vocais 

que apresentam fase fechada no ciclo glótico. O valor 0 significa que as pregas 

vocais estabeleceram contato durante a vibração glótica. Valores acima de 0 

significam que as pregas vocais não foram capazes de estabelecerem contato 

durante a vibração glótica. Por exemplo, o valor de 0,35 significa que faltam 35% 

para a máxima amplitude das pregas vocais se fecharem e completarem um ciclo 

glótico. A figura 8 exemplifica o método de extração dos parâmetros RA e RF. 

A ferramenta computacional desenvolvida permite ainda a análise de 

assimetria observada ao longo das fases dos ciclos glóticos. Para isto é traçada uma 

linha reta que possibilite unir os dois pontos de maior abertura entre as pregas 

vocais. Na sequência, a ferramenta é mais uma vez executado para o cálculo e 

extração automática do valor de assimetria. Este valor é definido pelo ângulo 

formado entre a inclinação da reta traçada com o eixo perpendicular à base da 

imagem. Um ângulo quantifica o valor de assimetria de um ciclo glótico. Neste 

estudo, o parâmetro foi medido em três diferentes ciclos glóticos ao longo das 

imagens quimográficas. Foi calculado o valor médio das três medidas para obtenção 

da assimetria em torno de pregas vocais analisadas. A medida de unidade de 

assimetria é dada em graus (º). O valor 0º (zero grau) significa que as pregas vocais 

apresentam completa simetria, enquanto que 90º completa assimetria ao longo das 

vibrações glóticas. A figura 9 exemplifica o método de extração da assimetria.  
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4.2.2 Métodos de Avaliação Vocal 

 

 

Análise Perceptivo-Auditiva  

 

 

A análise perceptivo-auditiva foi realizada por três fonoaudiólogos com 

experiência clínica em voz. Cada sinal de voz foi avaliado de acordo com os 

conceitos da escala analógico-visual, a qual foi eleita por se tratar de uma análise 

padronizada robusta que não sofre influências de aspectos culturais da qualidade 

vocal (YAMASAKI et al., 2008; YAMASAKI et al., in press). 

Foram analisados os graus de intensidade do desvio vocal dos parâmetros: 

grau global, rugosidade, soprosidade, tensão e características adicionais que os 

fonoaudiólogos julgaram importante para a alteração vocal. Com o intuito de 

calibrarem as habilidades auditivas para os objetivos da presente pesquisa os 

avaliadores participaram de um treinamento auditivo elaborado e aplicado pela 

fonoaudióloga responsável por esta pesquisa. O treinamento foi realizado 

simultaneamente com os três avaliadores em local silencioso. Foram apresentados 

22 sinais de voz âncoras não pertencentes ao banco de dados da presente 

pesquisa. Estes apresentaram desvios vocais variando de grau leve à intenso. 

Figura 9 – Exemplo de imagem quimográfica analisada pela ferramenta computacional 
desenvolvida para presente pesquisa. Quimografia gerada de um exame de videolaringoscopia 
em alta velocidade de um paciente de 75 anos, gênero feminino e com paralisia de prega vocal 
esquerda. θ: ângulo de assimetria. Para extrair a assimetria é traçada uma reta ligando o ponto 
de maior abertura da prega vocal saudável (D) ao ponto de maior abertura da prega vocal 
paralisada (E) de um ciclo glótico (pontos definidos pela fase aberta do ciclo glótico). O valor do 
ângulo θ, formado entre a inclinação da reta e o eixo perpendicular à base da imagem, 
quantifica a assimetria de um ciclo glótico. O valor médio de três θ(s) selecionados ao longo das 
vibrações glóticas quantificam o valor de assimetria das pregas vocais em análise. No exemplo, 

o paciente apresentou assimetria igual a 12,99º. 
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Foram apresentados o grau global do desvio vocal, a característica predominante e 

as características secundárias presentes em casa sinal âncora. Sendo assim foram 

treinadas as escutas dos desvios vocais para os parâmetros: rugosidade, 

soprosidade e tensão. 

O passo seguinte ao treinamento auditivo foi a avaliação perceptivo-auditiva 

propriamente dita. Nesta etapa, os avaliadores receberam os protocolos da análise 

analógica visual em formato digital (ANEXO B) para realizarem individualmente a 

avaliação dos 42 sinais de voz correspondente ao banco de dados desta pesquisa 

(35 amostras vocais mais 20% de repetições das mesmas). Os avaliadores foram 

orientados a realizarem três escutas de cada sinal de voz. A primeira escuta o 

avaliador analisou a intensidade do desvio vocal para o parâmetro grau global, na 

segunda escuta foi analisado a intensidade da característica predominante e de 

características secundárias presentes no desvio vocal. E na terceira escuta, o 

avaliador confirmou suas impressões sobre a análise. 

Os resultados dos três avaliadores foram tabulados e a análise estatística 

verificou a consistência intra-avaliador e a concordância inter-avaliadores. A 

consistência intra-avaliador foi verificada por meio da aplicação do teste t-Student 

pareado. Foi realizada a comparação entre avaliação e reavaliação perceptivo-

auditiva dos 20% de sinais acústicos repetidos (APÊNDICE A). Os resultados não 

apresentaram diferenças estatísticas significativas para nenhum dos parâmetros 

analisados. Conclui-se que os três avaliadores foram consistentes para realizarem a 

avaliação e reavaliação das vozes na análise perceptivo-auditiva. 

A concordância inter-avaliadores foi verificada por meio dos testes: ANOVA 

com medidas repetidas e índice Kappa. A comparação entre as análises dos três 

avaliadores não apresentaram diferenças estatísticas significativas para nenhum dos 

parâmetros analisados (APÊNDICE A). 

Os avaliadores classificaram os parâmetros identificados como consistentes 

ou inconsistentes. A esta análise foi verificado o grau de concordância inter-

avaliadores por meio do índice Kappa. Observou-se grau de concordância ótimo 

entre os três avaliadores para os parâmetros: grau global, rugosidade e soprosidade. 

Foram observados grau de concordância bom aos parâmetros: rugosidade e tensão 

(APÊNDICE A). 

A comparação entre análises perceptivo-auditivas dos três avaliadores 

participantes desta pesquisa demonstraram bom nível de consistência e 
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concordância. Por esta razão optou-se em utilizar a média dos valores das três 

avaliações. Os valores médios foram tabulados para a análise estatística de 

correlação com demais parâmetros. 

 

 

Análise Acústica 

 

 

Os trechos de sinais de voz selecionados na etapa de coleta de dados foram 

submetidos ao algoritmo computacional desenvolvido para a análise acústica desta 

pesquisa. Foram extraídos: parâmetros de perturbação (Jitter e Shimmer) e o 

parâmetro experimental Coaptação Glótica (GC). Dos mesmos trechos de voz foram 

extraídos os descritores não lineares para a geração de gráficos bi e tridimensionais.  

A análise qualitativa da dinâmica não linear de produção vocal foi realizada 

por dois fonoaudiólogos treinados para esta avaliação. Nesta etapa, foram utilizados 

os gráficos bidimensionais extraídos dos sinais de voz pertencentes à amostra desta 

pesquisa e gerados pelo algoritmo computacional mencionado. Foram analisados os 

aspectos de configuração da onda glótica proposta por Dajer (2011). Os avaliadores 

foram treinados por meio de um tutorial com imagens âncoras para exemplificar os 

parâmetros. Os gráficos bidimensionais da amostra e do tutorial foram 

disponibilizados aos avaliadores por meio de um protocolo digital (ANEXO C). Os 

arquivos digitais foram elaborados pela fonoaudióloga responsável por esta 

pesquisa. O tutorial de treinamento da análise apresentou seis exemplos âncoras de 

gráficos bidimensionais, os quais exemplificaram os parâmetros segundo o número 

de laços (0 à 4); o grau de regularidade (0 à 4) e o grau de convergência (0 à 4). A 

amostra apresentou 42 gráficos bidimensionais (35 amostras mais 20% de 

repetições). Os avaliadores foram orientados a realizarem a análise por meio da 

escolha da melhor resposta dentre cinco opções que descrevem aspectos de 

configuração da onda no gráfico. 

Os resultados dos dois avaliados foram tabulados e a análise estatística 

verificou a consistência intra-avaliador e a concordância inter-avaliadores. A 

consistência intra-avaliador foi verificada por meio da aplicação do teste t-Student 

pareado. Na comparação entre avaliação e reavaliação dos 20% de amostras 

repetidas não foi observado diferenças estatísticas significativas em nenhum 
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parâmetro analisado (APÊNDICE B). Conclui-se que os dois avaliadores foram 

consistentes ao realizarem a avaliação e reavaliação dos parâmetros da análise 

qualitativa da dinâmica não  linear de produção vocal. 

A concordância inter-avaliadores foi verificada por meio do índice Kappa. A 

comparação entre as análises dos dois avaliadores apresentaram: grau de 

concordância bom ao parâmetro quantidade de loops; concordância pobre ao 

parâmetro regularidade e concordância moderada ao parâmetro convergência 

(APÊNDICE B). Apesar dos avaliadores participantes desta etapa da pesquisa terem 

apresentado bons níveis de consistência intra-avaliação não foi observado 

concordância entre eles. Devido ao fato do avaliador 2 apresentar maior consistência 

para todos os parâmetros analisados optou-se em utilizar seus resultados para o 

estudo de correlação. 

Os parâmetros quantitativos foram extraídos por meio da seleção de 10 

seções de Poincaré para a estimação dos valores médios dos parâmetros: Desvio 

Padrão do Eixo (DPE) e Desvio Padrão de Dispersão (DPD). Nesta etapa, a 

ferramenta computacional extraiu os parâmetros dos gráficos tridimensionais da 

reconstrução do espaço de fase. Os resultados de ambas as análises (qualitativa e 

quantitativa) foram tabulados para as análises descritivas e correlações com os 

parâmetros da análise perceptivo-auditiva. 

 

 

Análise da autoavaliação da qualidade vocal 

 

 

Os escores da auto-avaliação vocal foram obtidos por meio da soma 

computada de cada domínio do protocolo Índice de Desvantagem Vocal (ANEXO D). 

Os protocolos são parte dos registros de exames selecionados no banco de dados 

do Grupo de Engenharia Médica da Universidade Federal de São Carlos 

(GPEM/CNPq). O escore de cada domínio pode variar de 0 a 40 pontos. E o escore 

total é dado pela soma computada nos três domínios, podendo variar de 0 a 120 

pontos (JACOBSON et al.,1997). 

Os escores correspondentes aos domínios: físicos, emocionais, orgânicos e 

totais de cada paciente da amostra foram extraídos deste protocolo e tabulados para 
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a análise estatística descritiva e correlação os parâmetros da análise perceptivo-

auditiva (APÊNDICE C). 

 

 

Análise de quimografias geradas das videolaringoscopia de alta velocidade 

 

 

As imagens laríngeas capturadas pelo sistema HRES ENDOCAM 5562 foram 

convertidas para a extensão .AVI e processadas  para  obtenção  de  quimografias 

de alta velocidade. Foi utilizado o software próprio do sistema de captura das 

imagens (HRES) para obtenção das quimografias de alta velocidade. Nesta etapa foi 

selecionado o ponto médio da imagem laríngea de cada videolaringoscopia para a 

justaposição dos quadros de imagens e geração das quimografias. Das quimografias 

geradas foram extraídos valores médios correspondente a 15 ciclos glóticos, os 

quais foram selecionados em cada uma das imagens quimográficas para extração 

dos parâmetros: Razão de Abertura (RA); Razão de Fechamento (RF) e Assimetria 

(APÊNDICE D). 

Com o intuito de investigar um valor de referência da normalidade para os 

parâmetros quimográficos desenvolvidos nesta pesquisa, foram analisadas 

quimografias geradas a partir de videolaringoscopias em alta velocidade de pregas 

vocais saudáveis. Para isto, foram utilizados os registros de exames pertencentes ao 

banco de dados do GPEM/CNPq. Tais registros foram coletados durante pesquisa 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Vivos da Universidade 

Federal de São Carlos, sob o número 256/2010 (ANEXO D). Foram selecionados 

exames de videolaringoscopias em alta velocidade de sujeitos normais, adultos e de 

ambos os gêneros, em bom estado de saúde geral, sem queixas vocais ou 

alterações da qualidade vocal, com parecer de normalidade realizado por 

laringologista experiente. Desta forma, foi composta uma amostra com 45 sujeitos na 

faixa etária entre 19 e 58 anos (média de 29,36 anos e DP: 7,15, sendo 26 mulheres 

e 19 homens). 

As quimografias em alta velocidade de pregas vocais saudáveis foram 

submetidas à análise do algoritmo computacional implementado para esta pesquisa. 

Foram selecionados 15 ciclos glóticos de cada quimografia e extraídos os 

parâmetros: Razão de abertura (RA), de fechamento (RF) e Assimetria. Todos os 
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valores foram tabulados para a determinação da análise descritiva de cada gênero. 

Além desta estatística, foram realizadas comparações entre os gêneros e entre 

pregas vocais saudáveis e com paralisia unilateral. Para isto foi utilizado o teste não 

paramétrico de comparação entre duas amostras não relacionadas: Mann-Whitney, 

com nível de significância de 0,05. 

Conclui-se que os valores definidos como referência da normalidade em 

pregas vocais masculinas são de 0,99 à 1,33 para RA; zero para RF e -2,3º à 9,64º 

para assimetria. E para as pregas vocais femininas os valores são: 1,04 à 1,14 para 

RA; zero para RF e -0,99º à 3,31º para assimetria. Os resultados das comparações 

entre os gêneros e entre pregas vocais saudáveis e com paralisia unilateral estão 

apresentados no capítulo de resultados. 

Foi realizada uma análise do parâmetro Razão de Abertura (RA) de forma que 

se extraísse o valor de amplitude da vibração mucosa das pregas vocais de forma 

separada. Assim, foram calculados valores correspondentes às porcentagens das 

amplitudes de vibração mucosa para cada uma das pregas vocais (direita e 

esquerda). Os cálculos foram realizados para cada gênero (masculino e feminino), 

para cada tipo de pregas vocais (saudáveis e com paralisia unilateral) e estão 

apresentados no capítulo de resultados. 

 

 

4.2.3  Análise Estatística 

 

 

Para a análise descritiva foram extraídos valores médios, desvios-padrão, 

mínimos e máximos de cada uma das análises envolvidas nesta pesquisa. Foi 

utilizada a Correlação de Spearman para estudar a relação entre análise perceptivo-

auditiva às demais análises vocais. O nível de significância determinado foi de 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

O capítulo de resultados está dividido em duas partes para melhor 

apresentação dos mesmos. A primeira parte apresenta os resultados descritivos de 

cada uma das análises realizadas neste estudo. A segunda parte apresenta os 

resultados estatísticos das correlações realizadas entre a análise perceptivo-auditiva 

e demais análises vocais.  

 

 

5.1. Resultados da análise estatística descritiva  

 

 

5.1.1  Análise Perceptivo-Auditiva 

 

 

Os resultados das análises perceptivo-auditivas estão apresentados na tabela 

2 e gráfico 1. São resultados da análise estatística descritiva para os parâmetros: 

grau geral (GG), rugosidade (R), soprosidade (S) e tensão (T) do desvio vocal.  

 

 

Tabela 2: Porcentagem dos valores médios, desvios-padrão (DP), máximos (Máx) e 
mínimos (Mín) da análise perceptivo-auditiva de vogais sustentadas /Ɛ/ para homens 
(H) e mulheres (M). 

  
GG (%) R (%) S (%) T (%) 

H M H M H M H M 

Média 66,00 69,25 55,84 50,33 42,04 63,59 53,86 61,79 
DP 21,55 22,23 31,57 34,34 36,82 23,25 22,39 22,32 
Mín 39,27 32,13 0,00 0,00 0,00 31,27 24,80 22,33 
Máx 100,00 99,70 97,37 97,00 97,83 99,17 92,10 98,93 

GG: grau geral, R: rugosidade, S: soprosidade, T: tensão. 
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Gráfico 1. Valores médios da análise perceptivo
apresentaram-se acima da variação normal da qualidade vocal. 
masculinos; M: sinais vocais femininos; G: 
soprosidade e T: tensão
qualidade vocal. Fonte: 

Há 13 amostras identifica

sinais de voz masculinos e 8 femininos) foram classificadas com instabilidade 

constante de emissão vocal pelos três avaliadores. O valor médio para a análise 

deste parâmetro foi de 15,62% (DP: 24,16%). Uma amostra feminina foi classificada 

com instabilidade constante por dois dos três avaliadores e como inconstante por um 

dos três avaliadores. Dois avaliador

nasalidade constante além da presença de instabilidade constante na emissão de 

voz. Um dos três avaliadores classificou a mesma amostra identificando apenas 

presença constante de nasalidade. O valor médio para anál

28,80% (DP: 13,33%). 

 

 

5.1.2  Auto-avaliação da qualidade vocal
 
 

Os resultados de análise estatística descritiva da auto

da disfonia na qualidade de vida dos pacientes estão apresentados na tabela

gráfico 2.  

 

. Valores médios da análise perceptivo-auditiva. Todos os parâmetros 
se acima da variação normal da qualidade vocal. H: sinais vocais 

masculinos; M: sinais vocais femininos; G: grau global; R: rugosidade
tensão. *35,50: valor de referência para variação normal da 

de vocal. Fonte: YAMASAKI et al., in press. 

 
 

Há 13 amostras identificadas com características adicionais. Destas 11 (3 

sinais de voz masculinos e 8 femininos) foram classificadas com instabilidade 

pelos três avaliadores. O valor médio para a análise 

deste parâmetro foi de 15,62% (DP: 24,16%). Uma amostra feminina foi classificada 

com instabilidade constante por dois dos três avaliadores e como inconstante por um 

dos três avaliadores. Dois avaliadores classificaram uma amostra feminina com 

nasalidade constante além da presença de instabilidade constante na emissão de 

voz. Um dos três avaliadores classificou a mesma amostra identificando apenas 

presença constante de nasalidade. O valor médio para análise da nasalidade foi de 

avaliação da qualidade vocal 

Os resultados de análise estatística descritiva da auto-avaliação do 

da disfonia na qualidade de vida dos pacientes estão apresentados na tabela

Todos os parâmetros 
H: sinais vocais 
rugosidade; S: 

ncia para variação normal da 

. Destas 11 (3 

sinais de voz masculinos e 8 femininos) foram classificadas com instabilidade 

pelos três avaliadores. O valor médio para a análise 

deste parâmetro foi de 15,62% (DP: 24,16%). Uma amostra feminina foi classificada 

com instabilidade constante por dois dos três avaliadores e como inconstante por um 

es classificaram uma amostra feminina com 

nasalidade constante além da presença de instabilidade constante na emissão de 

voz. Um dos três avaliadores classificou a mesma amostra identificando apenas 

ise da nasalidade foi de 

avaliação do impacto 

da disfonia na qualidade de vida dos pacientes estão apresentados na tabela 3 e 



 

 

Tabela 3: Valores médios, desvios
(Máx) da auto-avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida dos 
pacientes homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral de prega 
vocal. Resultados extraídos do protocolo 

Físico 
H 

Média 10,09 
DP 9,16 
Mín 0,00 
Máx 27,00 

IDV: Índice de Desvantagem Vocal.

 

Gráfico 2. H: escores da amostra masculina e M: escores da amostra feminina.
30: baixo impacto; 31 – 60
qualidade de vida do paciente

 

Os pacientes do gênero 

auto-avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida: Os pacientes 

classificaram os domínios: físico e emocional como de baixo impacto na qualidade 

de vida em 100% da amostra. O domínio orgânico foi c

impacto em 90,9% e como moderado em 9,1% da amostra. O escore total 

apresentou 54,55% como sendo de baixo impacto; 27,27% como de impacto 

moderado e 18,18% como de alto impacto da disfonia na qualidade de vida destes 

pacientes. 

: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín) e máximos 
avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida dos 

pacientes homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral de prega 
vocal. Resultados extraídos do protocolo IDV. 

Físico  Emocional Orgânico Total
M H M H M H 

16,13 8,18 20,83 13,82 20,83 25,21 50,29
9,62 7,68 10,42 10,69 10,42 25,87 25,98
0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

34,00 24,00 39,00 34,00 39,00 74,00 111,00

: Índice de Desvantagem Vocal. 

 
 

. H: escores da amostra masculina e M: escores da amostra feminina.
60: impacto moderado e 61 – 120: alto impacto da disfonia na 

qualidade de vida do paciente. MANGILLI  et  al.,  2008.  

 

Os pacientes do gênero masculino apresentaram a seguinte distribuição da 

avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida: Os pacientes 

classificaram os domínios: físico e emocional como de baixo impacto na qualidade 

de vida em 100% da amostra. O domínio orgânico foi classificado como de baixo 

impacto em 90,9% e como moderado em 9,1% da amostra. O escore total 

apresentou 54,55% como sendo de baixo impacto; 27,27% como de impacto 

moderado e 18,18% como de alto impacto da disfonia na qualidade de vida destes 
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mínimos (Mín) e máximos 
avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida dos 

pacientes homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral de prega 

Total 
M 

50,29 
25,98 
1,00 

111,00 

 
. H: escores da amostra masculina e M: escores da amostra feminina. *0 – 

: alto impacto da disfonia na 

masculino apresentaram a seguinte distribuição da 

avaliação do impacto da disfonia na qualidade de vida: Os pacientes 

classificaram os domínios: físico e emocional como de baixo impacto na qualidade 

lassificado como de baixo 

impacto em 90,9% e como moderado em 9,1% da amostra. O escore total 

apresentou 54,55% como sendo de baixo impacto; 27,27% como de impacto 

moderado e 18,18% como de alto impacto da disfonia na qualidade de vida destes 
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Pacientes do gênero feminino classificaram o impacto da disfonia na 

qualidade de vida para os domínios: físico e emocional, como sendo de baixo 

impacto em 91,7% da amostra e moderado em 8,3% da amostra. O domínio 

orgânico apresentou baixo impacto da disfonia em 87,5% e moderado para 12,5% 

da amostra. Os resultados para escore total apresentou baixo impacto da disfonia na 

qualidade de vida das pacientes em 16,7% da amostra; impacto moderado em 

54,2% e alto impacto em 29,17% da amostra. 

 

 

5.1.3 Análise Acústica 

 

 

Parâmetros de Perturbação e Coaptação Glótica 

 

 

Os resultados dos parâmetros de perturbação (Jitter e Shimmer) e da 

Coaptação Glótica (CG) estão ilustrados na tabela 04 e gráfico 3. 

 

  

Tabela 04: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín) 
e máximos (Máx) dos parâmetros acústicos extraídos de vogais 
sustentadas /Ɛ/ de homens (H) e mulheres (M) com paralisia 
unilateral de prega vocal. 

 
Jitter Shimmer GC 

 
H M H M H M 

Média 0,90 1,20 3,39 2,76 0,28 0,25 

DP 0,71 1,93 3,12 4,07 0,11 0,08 

Mín 0,31 0,33 0,75 0,55 0,17 0,10 

Máx 2,21 8,35 11,24 18,70 0,53 0,40 

CG: Coaptação Glótica. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 3. Valores médios dos parâmetros acústicos. Parâmetros de 
Perturbação acima do padrão de referência para sinais de voz saudável 
Coaptação Glótica com valores abaixo da média para sinais de voz saudável.
CG: Coaptação Glótica. 
Jitter; *2,25: valore médio de referência da normalidade para Shimmer e 
*0,44: valor médio encontrados
MONTAGNOLI & PEREIRA

 
 
 
5.1.4 Análise Não linear 

 

 

Nas tabelas: 5 e 6; e gráficos 4 e 5, 

da dinâmica não linear de produção vocal de parâmetros qualitativos e quantitativos, 

respectivamente: 

 

 

. Valores médios dos parâmetros acústicos. Parâmetros de 
Perturbação acima do padrão de referência para sinais de voz saudável 
Coaptação Glótica com valores abaixo da média para sinais de voz saudável.

*0, 35: valor médio de referência da normalidade para 
: valore médio de referência da normalidade para Shimmer e 

encontrados para amostras de sinais de voz saudável. 
IRA, 2009; PIMENTA et al., 2010.   

 

; e gráficos 4 e 5, estão os resultados descritivos da análise 

de produção vocal de parâmetros qualitativos e quantitativos, 
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. Valores médios dos parâmetros acústicos. Parâmetros de 
Perturbação acima do padrão de referência para sinais de voz saudável e 
Coaptação Glótica com valores abaixo da média para sinais de voz saudável. 

: valor médio de referência da normalidade para 
: valore médio de referência da normalidade para Shimmer e 

para amostras de sinais de voz saudável. 

descritivos da análise 

de produção vocal de parâmetros qualitativos e quantitativos, 
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Tabela 6: Valores médios, desvios
parâmetros quantitativos extraídos da análise 
vocal. Os valores foram extraídos de vogais sustentadas /
pacientes homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral de prega 
vocal. 

  H 

Média 0,04 

DP 0,02 

Mín 0,01 

Máx 0,06 
Min: mínimo; Máx: máximo.

 

Gráfico 4. Valores de parâmetros qualitativos 
de análise não linear da dinâmica vocal. 
Resultados a baixo do padrão de referência 
para a normalidade.  * Padrão de referência
grau de 3 à 4. DAJER et al., 2013. 
 
 

 

 

 

Tabela 5: Valores médios, desvios
máximos (Máx) de parâmetros qualitativos da análise 
dinâmica de produção vocal. Os valores foram
sustentadas /Ɛ/ emitidos por pacientes homens (H) e mulheres (M) com 
paralisia unilateral de prega vocal

Loops

  H 

Média 2,00 

DP 1,14 

Mín 1,00 

Máx 4,00 
Min: mínimo; Máx: máximo.

Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos e máximos de 
parâmetros quantitativos extraídos da análise não linear da dinâmica 
vocal. Os valores foram extraídos de vogais sustentadas /Ɛ/ emitidos por 
pacientes homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral de prega 

DPD DPE 

M H M 

0,04 0,31 0,33 

0,02 0,07 0,10 

0,01 0,20 0,19 

0,08 0,40 0,62 
Min: mínimo; Máx: máximo. 

âmetros qualitativos 
análise não linear da dinâmica vocal. 

baixo do padrão de referência 
* Padrão de referência: 

Gráfico 5. Valores médios de parâmetros 
quantitativos para análise não linear da dinâmica 
vocal. H: sinais vocais masculinos e M: sinais 
vocais femininos. Valores acima do padrão de 
referência para a normalidade. 
referência: DPD: 0,01 e DPE: 0,20.
2011. 

Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín) e 
máximos (Máx) de parâmetros qualitativos da análise não linear da 
dinâmica de produção vocal. Os valores foram extraídos de vogais 

Ɛ/ emitidos por pacientes homens (H) e mulheres (M) com 
paralisia unilateral de prega vocal. 

Loops Regularidade Convergência 

M H M H M 

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

0,65 1,13 1,18 1,08 0,10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
Min: mínimo; Máx: máximo. 

 
. Valores médios de parâmetros 

quantitativos para análise não linear da dinâmica 
vocal. H: sinais vocais masculinos e M: sinais 

femininos. Valores acima do padrão de 
referência para a normalidade. *Padrão de 

: DPD: 0,01 e DPE: 0,20. ANDRADE, 
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5.1.5.  Análise das quimografias geradas de Videolaringoscopias em Alta 

Velocidade: 

 

 

Os resultados descritivos da análise de parâmetros quimográficos gerados a 

partir de videolaringoscopias de alta velocidade de pregas vocais com paralisia 

unilateral estão apresentados na tabela 7 e gráfico 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Valores médios de parâmetros quantitativos extraídos de 
quimografias geradas de videolaringoscopia em alta velocidade de 
pregas vocais com paralisia unilateral. H: pregas vocais masculinas; 
M: pregas vocais femininas; RA: razão de abertura e RF: razão de 
fechamento. 

 

 

Tabela 7: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín), 
máximos (Máx) e p-valores para os parâmetros quantitativos 
extraídos das quimografias em alta velocidade de pregas vocais 
de homens (H) e mulheres (M) com paralisia unilateral. 

  RA RF Assimetria 

  H M H M H M 

Média 1,55 1,50 0,37 0,18 23,68 9,85 

DP 0,43 0,60 0,66 0,27 33,22 18,38 

Mín 1,10 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máx 2,70 3,26 2,16 0,73 90,00 90,00 

p-valor 0,201 0,436 0,09 

Teste estatístico: Mann-Whitney. 
RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento. 
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Os resultados da comparação entre gêneros de pregas vocais saudáveis 

estão apresentados na tabela 8 e gráfico 7. As tabelas: 9 e 10; e gráficos 8 e 9 

mostram os resultados estatísticos da comparação entre pregas vocais saudáveis e 

com paralisia unilateral. 

 

 

Tabela 8: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín); 
máximos (Máx) e p-valores dos parâmetros extraídos de 
quimografias em alta velocidade de pregas vocais saudáveis. 

 
RA RF       Assimetria 

  H M H M H M 

Média 1,16 1,09 0,00 0,00 3,67 1,16 
DP 0,17 0,05 0,00 0,00 5,97 2,15 
Mín 1,02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Máx 1,64 1,18 0,00 0,00 20,89 7,86 

p-valor 0,14 1,00 0,26 
Teste estatístico: Mann-Whitney. 
RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento. 

Gráfico 7. Valores médios de parâmetros quantitativos extraídos de 
quimografias geradas de videolaringoscopia em alta velocidade de 
pregas vocais saudáveis. H: pregas vocais masculinas; M: pregas 
vocais femininas; RA: razão de abertura e RF: razão de fechamento.  
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Tabela 9: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín), máximos 
(Máx) e p-valor da comparação entre parâmetros extraídos das quimografias 
em alta velocidade de pregas vocais masculinas saudáveis (N) e com 
paralisia unilateral (PPV). 

 
RA RF Assimetria 

 
N PPV N PPV N PPV 

Média 1,16 1,55 0,00 0,37 3,67 23,68 
DP 0,17 0,43 0,00 0,66 5,97 33,22 
Mín 1,02 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Máx 1,64 2,70 0,00 2,16 20,89 90,00 

p-valor 0,001* 0,002* 0,005* 
Teste estatístico: Mann-Whitney. 
RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento. 

 
 
 

Tabela 10: Valores médios, desvios-padrão (DP), mínimos (Mín), máximos 
(Máx) e p-valor da comparação entre parâmetros extraídos das quimografias 
em alta velocidade de pregas vocais femininas saudáveis (N) e com paralisia 
unilateral (PPV). 

 
RA RF Assimetria 

  N PPV N PPV N PPV 

Média 1,09 1,50 0,00 0,18 1,16 9,85 
DP 0,05 0,60 0,00 0,27 2,15 18,38 
Mín 1,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Máx 1,18 3,26 0,00 0,73 7,86 90,00 

p-valor <0,001* 0,002* <0,001* 
Teste estatístico: Mann-Whitney. 
RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento. 

 
 
 

Gráfico 8. Valores médios de parâmetros 
quantitativos extraídos de quimografias geradas de 
videolaringoscopia em alta velocidade de pregas 
vocais masculinas. N: pregas vocais saudáveis; 
PPV: pregas vocais com paralisia unilateral; RA: 
razão de abertura e RF: razão de fechamento. 

 

Gráfico 9. Valores médios de parâmetros 
quantitativos extraídos de quimografias geradas de 
videolaringoscopia em alta velocidade de pregas 
vocais femininas. N: pregas vocais saudáveis; 
PPV: pregas vocais com paralisia unilateral; RA: 
razão de abertura e RF: razão de fechamento.
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A avaliação da amplitude de vibração mucosa realizada para cada um dos 

lados das pregas vocais apresentou os seguintes valores médios em pregas vocais 

saudáveis: para a amostra masculina foram encontrados 90% (DP: 14%) da vibração 

mucosa em pregas vocais à direita e 111% (DP: 14%) em pregas vocais à esquerda. 

Os valores médios para pregas vocais femininas são: 95% (DP: 9%) de vibração 

mucosa de pregas vocais do lado direito e 105% (DP: 9%) do lado esquerdo. 

A análise para as pregas vocais com paralisia unilateral apresentou os 

seguintes valores médios para amostras masculinas: 45% (DP: 43%) de amplitude 

de vibração mucosa em pregas vocais acometidas pela paralisia; e 155% (DP: 43%) 

de amplitude da vibração mucosa em pregas vocais contralaterais. Das 11 amostras 

masculinas apenas uma possui a paralisia de prega vocal do lado direita. Em 

amostras femininas foram observados os valores médios: 50% (DP: 60%) de 

variação da amplitude da mucosa em pregas vocais acometidas pela paralisia; e 

150% (DP: 60%) de variação da amplitude mucosa em pregas vocais contralaterais. 

Das 24 amostras femininas, nove apresentaram paralisia unilateral à prega vocal 

direita e 15 à prega vocal esquerda. 

 

 

 

 

5.2  Resultados das associações entre parâmetros perceptivos e demais 

análises vocais: 

 

 

As figuras 10, 11 e 12 estão representações gráficas de resultados de 

parâmetros quimográficos (Razão de Abertura e Assimetria) associados à análise 

perceptivo-auditiva (Grau global). Os dados são extraídos de sujeitos saudáveis e 

com paralisia unilateral de pregas-vocais. 
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  Figura 10 – Gráfico de valores para Razão de Abertura (RA) versus Assimetria de pregas 
vocais masculinas e femininas saudáveis ou com paralisia unilateral. São resultados 
extraídos das quimografias geradas de videolaringoscopias de alta velocidade. Círculos 
correspondem aos resultados de pregas vocais saudáveis, sendo os azuis de amostras 
masculinas e os vermelhos de amostras femininas. As cruzes correspondem aos 
resultados de pregas vocais com paralisia unilateral, sendo os azuis de amostras 
masculinas e as vermelhas de amostras femininas. 
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Figura 11 – Gráfico de valores para Razão de Abertura (RA) versus Assimetria de pregas 
vocais masculinas saudáveis ou com paralisia unilateral. São resultados extraídos das 
quimografias geradas de videolaringoscopias de alta velocidade. Os resultados de pregas 
vocais com paralisia unilateral estão associados à severidade avaliada na análise 
perceptivo-auditiva (Grau global).  mod.: moderado. 
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Nas tabelas 11 e 12 estão os resultados da correlação estatística realizadas 

entre a análise perceptivo-auditiva e as demais análises vocais estudadas nesta 

pesquisa. 

  

Figura 12 – Gráfico de valores para Razão de Abertura (RA) versus Assimetria de pregas 
vocais femininas saudáveis ou com paralisia unilateral. São resultados extraídos das 
quimografias geradas de videolaringoscopias de alta velocidade. Os resultados de pregas 
vocais com paralisia unilateral estão associados à severidade avaliada na análise 
perceptivo-auditiva (Grau global). mod.: moderado; VNQV: variedade normal da qualidade 
vocal. 
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Tabela 11: Resultados da correlação estatística entre os parâmetros da análise perceptivo-auditiva e 
demais análises vocais. Parâmetros analisados a partir da emissão de vogal sustentada /Ɛ/ por homens 
com paralisia unilateral de pregas vogais. 

Análise Perceptivo-auditiva (%) G R S T CA 

IDV Domínios 

Físico 
Coef. 0,597 0,469 0,717 0,205 -0,480 

p-valor 0,046* 0,132 0,011* 0,520 0,124 

 Emocional 
Coef. 0,510 0,382 0,473 0,115 0,027 

p-valor 0,120 0,233 0,132 0,714 0,924 

 Orgânico 
Coef. 0,491 0,364 0,560 0,209 -0,158 

p-valor 0,116 0,257 0,065 0,520 0,633 

Total 
Coef. 0,627 0,491 0,606 0,191 -0,221 

p-valor 0,035* 0,116 0,043* 0,557 0,502 

Parâmetros 
Acústicos 

Perturbação 

Jitter (%) 
Coef. 0,665 0,661 0,575 0,296 -0,517 

p-valor 0,023* 0,023* 0,060 0,353 0,095 

Shimmer (%) 
Coef. 0,755 0,709 0,523 0,582 -0,305 

p-valor 0,005* 0,013* 0,088 0,055* 0,339 

Coaptação Glótica 
Coef. -0,607 -0,571 -0,594 -0,219 0,598 

p-valor 0,042* 0,060 0,051* 0,502 0,047* 

ANL 

Qualitativa 

Loops 
Coef. -0,530 -0,368 -0,431 -0,427 -0,153 

p-valor 0,088 0,257 0,178 0,178 0,633 

Regularidade 
Coef. -0,642 -0,538 -0,667 -0,887 -0,126 

p-valor 0,029* 0,082 0,023* <0,001* 0,693 

Convergência 
Coef. -0,841 -0,841 -0,425 -0,440 -0,177 

p-valor <0,001* <0,001* 0,188 0,168 0,595 

Quantitativa 

DPD 
Coef. 0,791 0,709 0,725 0,336 -0,305 

p-valor 0,002* 0,013* 0,009* 0,296 0,339 

DPE 
Coef. 0,791 0,691 0,771 0,418 -0,379 

p-valor 0,002* 0,017* 0,004* 0,188 0,233 

Videolaringoscopia 
de alta velocidade 

Parâmetros 
quimográficos 

RA 
Coef. -0,155 -0,173 -0,339 -0,136 -0,158 

p-valor 0,633 0,595 0,296 0,673 0,633 

RF 
Coef. 0,337 0,377 0,315 -0,079 -0,632 

p-valor 0,296 0,245 0,324 0,797 0,035* 

Assimetria 
Coef. 0,237 0,387 -0,018 0,273 0,295 

p-valor 0,467 0,221 0,946 0,400 0,353 

Teste estatístico: Correlação de Spearman. G: Grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; T: Tensão e 
CA: Características adicionais. IDV: Índice de desvantagem vocal; ANL: Análise não linear; DPD: desvio 
padrão da dispersão; DPE: desvio padrão do Eixo; RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento e 
Coef.: coeficiente. 
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Tabela 12: Resultados da correlação estatística entre os parâmetros da análise perceptivo-auditiva e 
demais análises vocais. Parâmetros analisados a partir da emissão de vogal sustentada /Ɛ/ por mulheres 
com paralisia unilateral de pregas vogais. 

Análise Perceptivo-auditiva (%) G R S T CA 

IDV Domínios 

Físico 
Coef. 0,505 0,504 0,459 0,538 -0,203 

p-valor 0,012* 0,012* 0,024* 0,007* 0,336 

Emocional 
Coef. 0,195 0,254 0,124 0,242 0,030 

p-valor 0,357 0,228 0,561 0,250 0,888 

Orgânico 
Coef. -0,162 -0,137 -0,273 -0,159 0,029 

p-valor 0,446 0,518 0,194 0,453 0,892 

Total 
Coef. 0,204 0,245 0,137 0,242 -0,077 

p-valor 0,336 0,245 0,518 0,252 0,716 

Parâmetros 
Acústicos 

Perturbação 

Jitter (%) 
Coef. 0,748 0,593 0,835 0,707 -0,230 

p-valor <0,001* 0,002* <0,001* <0,001* 0,277 

Shimmer (%) 
Coef. 0,711 0,617 0,816 0,686 -0,336 

p-valor <0,001* 0,001* <0,001* <0,001* 0,106 

Coaptação Glótica  
Coef. 0,088 -0,066 0,088 0,060 -0,016 

p-valor 0,679 0,756 0,679 0,777 0,940 

ANL 

Qualitativa 

Loops 
Coef. -0,042 -0,088 -0,101 -0,003 0,163 

p-valor 0,844 0,679 0,635 0,989 0,441 

Regularidade 
Coef. -0,527 -0,347 -0,615 -0,433 0,233 

p-valor 0,008* 0,095 0,001* 0,034* 0,269 

Convergência 
Coef. -0,468 -0,344 -0,502 -0,463 0,098 

p-valor 0,021* 0,099 0,013* 0,023* 0,644 

Quantitativa 

DPD 
Coef. 0,383 0,286 0,535 0,382 -0,047 

p-valor 0,064 0,173 0,007* 0,065 0,825 

DPE 
Coef. 0,543 0,477 0,677 0,541 -0,169 

p-valor 0,006* 0,019* <0,001* 0,007* 0,426 

Videolaringoscopia 
de alta velocidade 

Parâmetros 
quimográficos 

RA 
Coef. 0,583 0,484 0,640 0,537 -0,226 

p-valor 0,003* 0,017* 0,001* 0,007* 0,284 

RF 
Coef. 0,765 0,735 0,743 0,736 -0,055 

p-valor <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 0,796 

Assimetria 
Coef. 0,050 0,090 0,066 0,001 0,208 

p-valor 0,812 0,670 0,756 0,995 0,326 

Teste estatístico: Correlação de Spearman. G: Grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; T: Tensão e 
CA: Características adicionais. IDV: Índice de desvantagem vocal; ANL: Análise não linear; DPD: desvio 
padrão da dispersão; DPE: desvio padrão do Eixo; RA: razão de abertura; RF: razão de fechamento e 
Coef.: coeficiente. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Sabendo que o paciente com paralisia unilateral de pregas vocais apresenta 

grande variedade nas irregularidades de vibrações glóticas e alterações na 

qualidade vocal, os resultados da avaliação multidimensional da voz devem ser 

criteriosamente analisados para caracterização da voz destes pacientes (GAMA et 

al., 2011; BUSTO-CREPO et al., 2015. In press). Neste contexto, obtivemos dados 

de 35 pacientes com diagnóstico de paralisia unilateral de pregas vocais por meio de 

análises qualitativas da voz e extração de parâmetros quantitativos da laringe. Os 

dados qualitativos foram obtidos por meio das análises: perceptivo-auditiva, auto-

avaliação da qualidade vocal e análise dos padrões visuais da dinâmica vocal 

proposta por Dajer (2011). Os parâmetros quantitativos foram obtidos pelo 

processamento de sinais acústicos e de imagens laríngeas, os quais foram possíveis 

por meio de algoritmos computacionais. 

As análises permitiram um estudo descritivo e inferencial do comportamento 

vocal e das vibrações de pregas vocais com paralisia unilateral. Além disso, foi 

possível observar associações existentes entre parâmetros da análise perceptivo-

auditiva e das demais análises vocais. 

As características amostrais desta pesquisa consistem de pacientes adultos 

(média de idade: 57,64 anos; DP: 21,35 para homens e 57,25 anos; DP: 13,87 para 

mulheres), de ambos os gêneros (11 homens e 24 mulheres), sendo que a amostra 

é composta em sua maior parte pelo gênero feminino. Apesar de não haver 

prevalência definida para as paralisias de pregas vocais, os dados concordam com a 

literatura que evidenciam a maior prevalência de ocorrência da patologia em adultos 

(entre 55 e 64 anos) e mulheres (AHMAD et al., 2002; MANGILLI  et  al,  2008; 

GAMA et al., 2011; SCHWARZ et al., 2011;). Foi identificado maior número de 

pregas vocais esquerdas paralisadas (71,43% da amostra total). Os resultados 

concordam com a literatura que descreve maior prevalência de paralisia de prega 

vocal esquerda devido ao trajeto mais longo do nervo recorrente esquerdo levar à 

maior susceptibilidade de lesões ao mesmo (GAMA et al., 2011; GARCIA et al., 

2009). 
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Análise Peceptivo-auditiva  

 

 

A análise perceptivo-auditiva do parâmetro grau global (GG) das amostras 

vocais apresentou alteração em 97,14% da amostra total. A variabilidade normal da 

qualidade vocal manifestou-se em 2,86% da amostra (uma paciente de 23 anos com 

paralisia de prega vocal à direita. GG: 32,13%). Tais resultados são esperados, pois 

na paralisia unilateral de pregas vocais a qualidade vocal pode estar comprometida 

em variados graus de severidade ou apresentar-se assintomática (RUBIN et al., 

2008; STEFFEN et al. 2004; HOGIKYAN et al., 2000; GARCIA et al., 2009). 

Analisando os gêneros, separadamente, as amostras foram classificadas com 

grau de desvio vocal moderado aos parâmetros grau global (média: 66%; DP: 

21,55% para amostra masculina e média: 69,25%; DP: 22,23% para amostra 

feminina) e tensão (média: 53,86%; DP: 22,39% para amostra masculina e 61,79%; 

DP: 22,32% para amostra feminina). Além disso, a amostra vocal masculina 

apresentou grau de desvio vocal moderado ao parâmetro Rugosidade (média: 

55,84%; DP: 31,57%) e a amostra feminina apresentou desvio vocal moderado ao 

parâmetro soprosidade (média: 63,59%; DP: 23,25%). O grau leve a moderado 

classificou os parâmetros: rugosidade em amostra feminina (média: 50,33%; DP: 

34,34%) e soprosidade em amostra masculina (média: 42,04%; DP: 36,82%). No 

presente estudo, os resultados apresentam ocorrência de comprometimento 

moderado da qualidade vocal em grande parte dos pacientes com paralisia unilateral 

de prega vocal. Sendo que, em amostras vocais masculinas o comprometimento 

vocal manifestou-se com maior prejuízo da rugosidade e em amostras femininas 

com maior prejuízo da soprosidade.  

Algumas amostras vocais de ambos os gêneros apresentaram instabilidade 

na emissão de voz como uma característica adicional (CA) da análise perceptivo-

auditiva. Os valores médios para o parâmetro foram classificados dentro da 

variabilidade normal da qualidade vocal (média: 14,43; DP 22,39 para amostra 

masculina e média: 14,54; DP: 24,13 para amostra feminina). Apesar disso, as 

amostras masculinas que apresentaram instabilidade na emissão vocal, 33,33% 

classificou severidade de grau leve a moderado e 66,66% com grau moderado. A 
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análise estatística correlacionou a característica com o parâmetro quimográfico 

Razão de Fechamento (p-valor: 0,035). A análise apresentou correlação negativa e 

moderada (coeficiente: - 632), indicando que conforme a o fechamento glótico é 

menor, maior é instabilidade na emissão vocal. Nas amostras femininas que 

apresentaram instabilidade vocal, metade classificou severidade de grau moderado, 

enquanto que 12,50% desta amostra apresentou severidade de grau leve a 

moderado. Mesmo presente, a instabilidade apresentou variabilidade normal da 

qualidade vocal em 37,50% desta amostra.  

No geral, a instabilidade na emissão vocal foi percebida como uma 

característica adicional em quase um terço da amostra estudada (37,14%). 

Sabendo-se que a paralisia unilateral de pregas vocais pode se apresentar 

assintomática em até 35% dos casos (GARCIA et al., 2009), a instabilidade na 

emissão vocal deve receber especial atenção em uma avaliação multidimensional da 

voz. Ainda que classificada como variabilidade normal, a presença da característica 

poderá nortear a investigação para o diagnóstico e tratamento precoce da patologia 

de base. 

 

Análise da Autoavaliação da qualidade vocal 

 

 

Os dados da autoavaliação da qualidade vocal da amostra masculina 

pontuaram valores médios correspondentes a baixo impacto da disfonia na 

qualidade de vida dos pacientes. Isto ocorreu em todos os domínios determinados 

pelo protocolo utilizado nesta pesquisa (Índice de Desvantagem Vocal – IDV). São 

eles: domínio físico (média: 10,09 pontos), emocional (média: 8,18 pontos), orgânico 

(médica: 13,82 pontos) e total (média: 25,21pontos). Entretanto, o domínio total 

apresentou variação de escores que pontuam desde impacto baixo ao moderado 

(pontuação de 0 à  51,08). Esta variação está distribuída na amostra da seguinte 

forma: 54,55% da amostra pontuaram escore de baixo impacto; 27,27% pontuaram 

impacto moderado e 9,09% alto impacto da disfonia na qualidade de vida. Houve 

correlação entre os parâmetros perceptivos: grau global (G) e soprosidade (S) com 

os domínios: físico e total. Todas as correlações se apresentaram positivas e 

moderadas (p-valor: 0,046  e coeficiente: 0,597 para domínio físico e G; p-valor: 

0,035 e coeficiente:0,627 para domínio total e G; p-valor: 0,043 e coeficiente: 0,606 
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para domínio total e S), exceto entre soprosidade e domínio físico que apresentou 

correlação positiva e forte (p-valor: 0,01 e coeficiente: 0,717). De qualquer maneira, 

os resultados da correlação indicam que os pacientes com paralisia unilateral de 

pregas vocais avaliam o impacto da disfonia na qualidade de vida de forma 

proporcional à presença de rugosidade na qualidade vocal. Sendo que quanto maior 

a intensidade da rugosidade, maior o impacto da disfonia na qualidade de vida 

destes pacientes, além destas desvantagens estarem relacionadas aos prejuízos de 

domínio físico. 

Os valores médios da amostra feminina também classificaram baixo impacto 

da disfonia na qualidade de vida das pacientes para todos os domínios (físico: 16,13 

pontos; emocional e orgânico: 20,83 pontos para ambos), exceto o domínio total 

(média: 50,98). Contudo, a variação de pontos para os domínios: emocional e 

orgânico classificaram a amostra com impactos de baixo ao moderado (10,41 à 

31,25 pontos para ambos os domínios) e o domínio total com impactos de baixo a 

alto (24,31 à 76,27 pontos). A disfonia impactou a qualidade de vida de forma 

moderada em 50% da amostra feminina, enquanto que o baixo impacto foi 

observado em 16,67% da amostra e o alto impacto em 33,33% da amostra. Com 

exceção do parâmetro perceptivo, características adicionais (CA), houve correlação 

entre todos os parâmetros perceptivos e o domínio físico da autoavaliação de 

amostras femininas. O domínio físico correlacionou positiva e moderadamente com o 

grau global (G), a rugosidade (R) e a tensão (T) (p-valor: 0,012* para a correlação de 

G ou R com domínio físico e coeficientes: 0,505 e 0,504 de G e R vs domínio físico, 

respectivamente; p-valor: 0,007* e 0,538 para a correlação entre T e domínio físico). 

A correlação entre soprosidade (S) e domínio físico apresentou-se positiva e fraca 

(p-valor: 0,024* e coeficiente: 0,459). No presente estudo, as correlações indicam 

que as pacientes com paralisia unilateral de prega vocal avaliam o impacto da 

disfonia na qualidade de vida, proporcionalmente, à severidade da mesma na 

qualidade vocal. Isto ocorre, independentemente, do aspecto alterado. Da mesma 

forma que para homens, as mulheres relacionam o impacto da disfonia com 

desvantagens de domínio físico. 

A busca por literatura encontrou pesquisas comparando a autoavaliação do 

impacto da disfonia na qualidade de vida pré e pós tratamentos terapêuticos. Um 

estudo investigou os efeitos da fonoterapia na autoavaliação do impacto da disfonia 

na qualidade de vida de pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais 
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(MANGILLI et al., 2008). Os autores observaram impacto da disfonia com maiores 

desvantagens ao domínio físico nos momentos pré e pós fonoterapia. Outro estudo 

utilizou a mesma análise para investigar o impacto da disfonia na qualidade de vida 

de pacientes pré e pós procedimento de tireoplastias (SPECTOR et al., 2001). Os 

autores observaram reduções significativas na qualidade de vida dos pacientes 

estudados. A pesquisa concluiu que, em dados pré-operatórios, os pacientes 

apresentaram limitações da saúde que se relacionaram com os problemas vocais 

ocasionadas pela paralisia unilateral de pregas vocais. Os resultados desta pesquisa 

são convergentes aos apresentados pelos estudos mencionados. 

 

 

Análise Acústica: Parâmetros de perturbação e Coaptação Glótica 

 

 

O parâmetro de perturbação da frequência (Jitter) apresentou os seguintes 

valores médios: 0,90% (DP: 0,71%) para amostras masculinas e 1,20% (DP: 1,93) 

para amostras femininas. A perturbação da amplitude do sinal (Shimmer) apresentou 

média igual a 3,39% (DP: 3,12) para amostra masculina e 2,76% (DP: 4,07) para 

amostra feminina. Considerando o algoritmo computacional utilizado neste estudo e 

seus valores de referência para vozes sem alteração vocal, os quais são de até 

0,35% para Jitter e até 2,25% para Shimmer (MONTAGNOLI & PEREIRA, 2009; 

PIMENTA et al., 2010) os resultados de ambas as amostras estudadas são 

coerentes com sinais vocais alterados.  

A amostra vocal feminina apresentou maior variação de Jitter, enquanto que a 

masculina apresentou maior variação de Shimmer. A literatura indica relação entre 

aumento do Jitter com o aumento de rugosidade (BEBER & CIELO et al., 2010), e do 

Shimmer com a presença de insuficiência glótica e, consequente, aumento da 

soprosidade (FINGER et al. 2009). Em valores médios os resultados de parâmetros 

perceptivos e de perturbação são divergentes com o descrito na literatura (maior 

presença de rugosidade e porcentagem de Shimmer para amostra masculina. Maior 

presença de soprosidade e porcentagem de Jitter para amostra feminina). Apesar 

disso foi observada correlação positiva e moderada entre a rugosidade e o Jitter de 

amostras masculinas (p-valor: 0,023* e coeficiente: 0,661), enquanto que as 

amostras femininas apresentaram correlação positiva e forte entre a soprosidade e o 
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Shimmer (p-valor <0,001* e coeficiente: 0,816). Portanto, nossos resultados são 

convergentes com os da literatura e corroborados pela análise estatística.  

Além dos resultados acima citados, a comparação entre parâmetros 

perceptivos e de perturbação apresentou diversas correlações. A amostra masculina 

apresentou correlação positiva e moderada entre o grau global e o Jitter (p-valor: 

0,023* e coeficiente: 0,665). Houve correlação positiva e forte entre grau global e 

Shimmer (p-valor: 0,005* e coeficiente: 0,755) e correlação positiva e moderada 

entre tensão e Shimmer (p-valor: 0,055* e coeficiente: 0,582).  

Em amostras vocais femininas, os parâmetros perceptivos apresentaram 

correlação positiva e forte com os resultados de Jitter (p-valor: <0,001* para as 

correlações entre grau global, soprosidade ou tensão; sendo os coeficientes: 0,748; 

0,835 e 0,707; respectivamente) e a rugosidade apresentou correlação positiva e 

moderada (p-valor: 0,002* e coeficiente: 0,593). Por fim, o grau global e o Shimmer 

apresentaram correlação positiva e forte (p-valor <0,001* e coeficiente: 0,711). 

Enquanto que a rugosidade e tensão correlacionaram de forma positiva e moderada 

com o Shimmer (p-valor< 0,001 para ambas as correlações; sendo os coeficientes: 

0,617 para correlação com R e 0,686 para correlação com T). 

Quanto à Coaptação Glótica, como mencionado, trata-se de um parâmetro 

experimental que propõe analisar indiretamente as vibrações de pregas vocais. 

Neste estudo, as amostras de ambos os gêneros apresentaram valores semelhantes 

para o parâmetro (faixa de 0,17 à 0,39 para amostra masculina e de 0,17 à 0,33 

para amostra feminina). Estudos com pequenas amostras compostas de sujeitos 

saudáveis, adultos, sem queixas vocais ou patologias laríngeas referiram os 

seguintes valores para o parâmetro: de 0,27 à 0,69 para homens e de 0,21 à 0,72 

para mulheres (PIMENTA, 2012). Outro estudo encontrou correlação moderada do 

parâmetro com a análise visual do espectro de curto termo obtida pela diferença 

entre os dois primeiros harmônica (H1-H2). Este analisou 27 sinais de voz saudáveis 

(17 mulheres e 10 homens adultos) possibilitando a discussão sobre a utilidade do 

parâmetro na análise acústica. Os autores referiram a Coaptação Glótica como 

sendo um parâmetro confiável para diagnóstico vocal, porém com necessidades de 

pesquisas em vozes alteradas e correlações com a fisiologia para a validação do 

mesmo (SIMÕES-ZENARI et al., 2011).  

A comparação do parâmetro com os resultados perceptivos, em amostra 

masculina apresentou correlação negativa e moderada aos parâmetros: grau global 



73 
 

(G) e soprosidade (S) (p-valor: 0,045* e coeficiente: -0,607 na comparação com G; 

p-valor: 0,051* e coeficiente: -0,594 na comparação com S). A característica 

adicional (CA), representada pela instabilidade na emissão vocal, apresentou 

correlação positiva e moderada (p-valor: 0,047* e coeficiente: 0,598). Os resultados 

indicam diminuição da Coaptação Glótica à medida que a soprosidade aumenta. A 

correlação positiva com a instabilidade na emissão pode ter ocorrido pela falta de 

contato entre pregas vocais ou ausência de vibração glótica e não por maior controle 

das estruturas musculares na produção vocal. No geral os resultados indicam que 

quanto maior o desvio vocal menor é a Coaptação Glótica. 

Em contrapartida, a amostra vocal feminina não apresentou correlação com 

nenhum parâmetro perceptivo, mesmo sendo representada por maior número de 

amostra e grau de severidade da soprosidade. Este comportamento pode estar 

relacionado com as características anatomofisiológicas inerentes ao gênero. 

Confirmando assim, a necessidade de pesquisas com grande número de amostras 

vocais saudáveis ou patológicas de ambos os gêneros. Desta forma, o parâmetro 

poderá ser aprimorado para realizar medidas indiretas com predições confiáveis. 

 

 

Análise Não Linear da Dinâmica Vocal 

 

 

A análise qualitativa da dinâmica vocal dos sinais vocais estudados 

apresentou variados graus de comprometimento para cada parâmetro analisado. 

Com relação ao parâmetro, número de loops, a maior parte da amostra masculina 

apresentou configurações gráficas com um loop (45,46%). Em 36,36% da amostra 

as configurações gráficas apresentaram dois loops e em 18,18% quatro ou mais 

loops. Mais da metade dos sinais vocais femininos apresentaram configurações 

gráficas com um loop (54,17%). Foi observada uma configuração gráfica com 

presença de três loops e outra que não foi possível a avaliação do parâmetro (cada 

caso correspondendo a 4,17% da amostra). Em 37,50% da amostra as 

configurações gráficas apresentaram dois loops. 

Os valores médios das amostras vocais, para cada gênero estudado, 

apresentaram configurações gráficas de dois loops (DP: 1,14) para amostra 

masculina e de um loop (DP: 1,13) para a amostra feminina. Pesquisadores do 
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método não linear para a análise da dinâmica vocal (DAJER et al., 2011) estudaram 

as configurações gráficas reconstruídas no espaço de fase de vozes saudáveis e 

patológicas. Como valores referenciais para normalidade de ambos os gêneros 

encontraram configurações gráficas com quatro loops para homens e com três a 

quatro loops para mulheres. Nestas pesquisas, os sinais de voz estudados foram 

vogais sustentadas /a/. Em pesquisas anteriores o parâmetro foi analisado em 

configurações gráficas do espaço de fase reconstruído de vogais sustentadas /a/, /e/ 

e /i/. Foi constatada uma relação direta entre o aumento de componentes 

harmônicos e de número de loops (DAJER, 2006; SCALASSARA et al., 2009). 

Não foram encontradas publicações com valores referenciais do parâmetro 

para a vogal sustentada /Ɛ/. Entretanto, é esperado que vogais sustentadas /Ɛ/ 

emitidas por sujeitos saudáveis apresentem de 3 a 4 loops em suas configurações 

gráficas reconstruídas no espaço de fase. Ao passo que a mesma vogal emitida por 

vozes patológicas apresentem menores quantidades de loops. Isto porque, é 

esperado que as diferentes vogais emitidas por indivíduos saudáveis produzam 

vozes ricas em harmônicos. Neste contexto, nossos resultados para número de 

loops apresentam-se coerentes com vozes de pacientes com paralisia unilateral de 

pregas vocais. Pois, estes possuem comprometimento no contato entre pregas 

vocais e, consequentemente, produzirão voz com harmônicos reduzidos. Para a 

corroboração dos achados do presente estudo são sugeridas pesquisas futuras com 

vogais sustentadas /Ɛ/ de sinais vocais saudáveis ou patológicos.  

Quanto à regularidade, foi observado nas configurações gráficas o grau dois 

em 36,36% da amostra vocal masculina, ou seja, houve irregularidade global ao 

longo de toda a trajetória com mais de uma porção dos traçados gráficos de maior 

regularidade. Em 27,27% da amostra manifestou-se o grau zero, os caracterizando 

com completa irregularidade em toda a trajetória dos traçados gráficos. Duas 

amostras (18,18%) apresentaram o grau de regularidade três (regularidade global 

com uma porção dos traçados gráficos apresentando irregularidade) e outras duas o 

grau um (irregularidade global com uma porção dos traçados gráficos com maior 

regularidade). As configurações gráficas correspondentes aos sinais vocais 

femininos apresentaram completa irregularidade ao longo da trajetória em 29,19% 

da amostra (grau zero). Outros 29,19% apresentaram irregularidade global com mais 

de um trecho da trajetória dos traçados gráficos apresentando maior regularidade 

(grau dois). Um quarto da amostra (25%) apresentou regularidade global ao longo 
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dos traçados com maior irregularidade em um trecho da trajetória (grau 3). E, por 

fim, 16,67% da amostra apresentaram irregularidade global ao longo de toda a 

trajetória apresentando apenas um trecho com maior regularidade dos traçados 

gráficos.  

Os valores médios para o parâmetro apresentou grau um (DP: 1,13) para 

sinais vocais masculinos e grau dois (DP: 1,18) para sinais vocais femininos. A 

literatura (DAJER, 2006; SCALASSARA et al., 2009) correlaciona o parâmetro 

regularidade com a presença de ruído na produção de voz. Espera-se que vozes 

saudáveis apresentem completa regularidade ou pequeno trecho de maior 

irregularidade ao longo da trajetória gráfica (grau 3 e 4). Vozes com patologias que 

comprometam o fechamento glótico irão apresentar maiores irregularidades dos 

traçados gráficos devido ao aumento do ruído gerado pela turbulência do fluxo de ar 

e assimetria de vibração ao nível glótico (DAJER, 2006; SCALASSARA et al., 2009). 

Os sinais acústicos estudados apresentaram desde a completa irregularidade (grau 

zero) à regularidade global com um trecho dos traçados gráficos apresentando maior 

irregularidade (grau 3). Nossos resultados são esperados, pois é conhecido que a 

paralisia unilateral de pregas vocais pode comprometer a voz do paciente com 

alteração do fechamento glótico em diferentes níveis de severidade (GAMA et al., 

2011). 

Os resultados correlacionaram-se negativamente ao parâmetro grau geral, 

soprosidade e tensão. Em amostras masculinas, a correlação se apresentou 

moderada quando a comparação foi realizada com o grau global e a soprosidade (p-

valor: 0,029* e coeficiente: -0,642 para G e p-valor; 0,023* e coeficiente: -0,667 para 

S); e forte quando com a tensão (p-valor <0,001* e coeficiente: -0,887). Para 

amostras femininas a correlação ocorreu moderada na comparação com o grau 

global e a soprosidade (p-valor: 0,021* e coeficiente: -0,527 para G; p-valor: 0,001* e 

coeficiente: -0,615 para S) e fraca com a tensão (p-valor: 0,034* e coeficiente: -

0,433). Os resultados indicam que quanto maior a soprosidade ou tensão menor a 

regularidade para ambas as amostras vocais.  

Com relação à convergência, as configurações gráficas dos sinais vocais 

masculinos apresentaram os seguintes resultados: convergência de forte à média 

(grau 3) para 36,36% da amostra e de média à fraca (grau 1) em outros 36,36% da 

amostra. Houve convergência média (grau 2) em 18,18% da amostra e fraca (grau 0) 

em 9,09% da amostra. Configurações gráficas de sinais vocais femininos 
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apresentaram convergência média (grau 2) em metade da amostra; convergência de 

grau forte à média (grau 3) em 20,83% da amostra; convergência forte (grau 4) em 

12,50% e de média à fraca (grau 1) em outros 12,50% da amostra. 

Os valores médios apresentaram convergência média tanto para sinais vocais 

masculinos (grau: 2 e DP: 1,08) quanto para femininos (grau 2 com DP: 0,99). De 

acordo com Dajer (2010), a convergência está diretamente relacionada com a 

perturbação da frequência (Jitter) e amplitude (Shimmer) do sinal de voz. Em sinais 

de voz saudáveis espera-se forte convergência devida maior presença de 

periodicidade na produção de voz, enquanto que sinais de voz patológicos a 

convergência é menor devido à maior perturbação da frequência e amplitude do 

sinal. Neste estudo as amostras vocais de ambos os gêneros apresentaram 

porcentagem de Jitter e Shimmer à cima dos valores referenciais para a 

normalidade. Os quais estão de acordo com os apresentados pela a análise da 

convergência.   

Em amostras masculinas, houve correlação negativa e forte entre a 

convergência e os parâmetros: grau global e rugosidade (p-valor< 0,001* e 

coeficiente: -0,841 para ambas as comparações). A amostra feminina apresentou 

correlação negativa e fraca para as comparações da convergência com grau global e 

tensão (p-valor: 0,021* e coeficiente: -0,468 para G e p-valor; 0,023* e coeficiente: -

0,463 para T). Houve correlação negativa e moderada na comparação do parâmetro 

com a soprosidade (p-valo: 0,013* e coeficiente: -0,502). De acordo com nossos 

resultados, quanto maior a rugosidade menor a convergência em sinais de voz 

masculinos. Enquanto sinais de voz femininos apresentaram o mesmo 

comportamento na presença de soprosidade e tensão, ou seja, quanto maior a 

soprosidade e tensão menor a convergência. Este é um comportamento vocal 

esperado para as vozes estudadas e convergem com os resultados publicados na 

literatura (DAJER, 2006; SCALASSARA et al., 2009).  

A análise quantitativa da dinâmica não linear de produção de voz apresentou 

resultados semelhantes entre as amostras estudadas. O parâmetro Desvio Padrão 

de Dispersão (DPD) apresentou os seguintes intervalos: de 0,01 a 0,06 para 

amostras vocais masculinas e femininas. O parâmetro Desvio Padrão do Eixo (DPE) 

apresentou os intervalos: de 0,24 a 0,38 para amostras vocais masculinas e de 0,23 

a 0,43 para amostras vocais femininas. Pesquisadores responsáveis pelo 

desenvolvimento da técnica estudaram sinais de voz saudáveis e com as patologias: 
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edema de Reinke e nódulo (DAJER et al., 2011). De acordo com suas pesquisas, os 

autores encontraram como referência de vozes adultas sem queixa vocal o valor de 

0,01 para DPD e 0,20 para DPE. Em vozes com edema de Reinke ou nódulo os 

autores encontraram DPD: 0,03 e valores de DPE iguais a 0, 27 e 0,29 para sinais 

vocais com edema de Reinke e nódulo, respectivamente. Em nosso estudo, as 

medidas de dispersão da periodicidade extraídas do plano de Poincaré 

apresentaram valores médios esperados para vozes patológicas (DPD: 0,04 para 

ambas as amostras vocais; DPE: 0,31 para amostras masculinas e 0,33 para 

amostras femininas), convergindo com os resultados encontrados na literatura. Os 

valores encontrados nos intervalos de DPD correspondentes à normalidade são 

justificados por vozes assintomáticas, as quais apresentaram variabilidade normal da 

qualidade vocal na análise perceptivo-auditiva. 

Quanto à análise estatística de comparação, foram observadas correlações 

apenas em amostras femininas. Houve correlação positiva e moderada do Desvio 

padrão de Dispersão com a soprosidade (p-valor: 0,007* e coeficiente 0,535). Todos 

os parâmetros da análise perceptivo-auditiva se correlacionaram positivamente com 

o Desvio Padrão do Eixo. A correlação foi moderada entre os parâmetros 

perceptivos: grau global, soprosidade e tensão (p-valor: 0,006* e coeficiente: 0,543 

para G; p-valor < 0,001* e coeficiente: 0,677 para S; p-valor: 0,007* e coeficiente: 

0,541 para T). A correlação com a rugosidade se apresentou fraca (p-valor: 0,019* e 

coeficiente: 0,477). Estes resultados sugerem que, em amostra feminina quanto 

mais severa a disfonia maior a dispersão da periodicidade. Para a amostra 

masculina, os resultados não foram corroborados pela estatística, sugerindo a 

necessidade de estudos com ampliação da amostra para o gênero. 

Atualmente, diversas pesquisas (SIMÕES-ZENARI et al., 2012; NARECE & 

TELES, 2012; COSTA et al., 2013; COSTA et al., 2014) apresentam diferentes 

métodos computacionais para analisar a dinâmica não linear da produção vocal. São 

pesquisas com as mais variadas técnicas computacionais e amostras vocais. Por 

esta razão, torna-se difícil a comparação entre seus resultados. Apesar disso, todas 

concluem que a proposta de analisar os aspectos não lineares da produção de voz 

apresenta-se como um meio promissor para a avaliação diferencial da disfonia. 
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Análise das Imagens de Videolaringoscopia em Alta Velocidade 

 

No presente estudo, as imagens quimográficas extraídas das 

videolaringoscopias de Alta velocidade apresentaram aspectos variados de 

fechamento glótico de forma não definirem um padrão de imagem. Devido a isto, não 

foi possível realizar as análises de fases tradicionalmente permitidas em imagens 

quimográficas (TSUJI et al., 1999). Sabe-se que, além da análise de tempo de fase é 

possível observar a presença de assimetria nas amplitudes das vibrações de pregas 

vocais (SVEC & SCHUTTE, 2012). Diante disto, as quantificações dessa assimetria 

e do fechamento glótico incompleto surgem como alternativa de análise quantitativa 

de pregas vocais com paralisia unilateral. Os parâmetros quimográficos propostos 

neste estudo são baseados em relações entre amplitudes de abertura e fechamento 

das pregas vocais e desvios angulares observados em assimetrias de fase. Por esta 

razão, não necessitam de referências métricas para a análise das imagens laríngeas 

em alta velocidade. Os cálculos para obter os valores de razões e de ângulos não 

sofrem influências das distorções causadas pela distância do endoscópio nos 

procedimentos de videolaringoscopias. 

Para que fosse possível extrair informações objetivas do comportamento 

vibratório de pregas vocais com paralisia unilateral, a ferramenta computacional foi 

desenvolvida de forma que fosse capaz de processar as quimografias em alta 

velocidade e quantificar os parâmetros: Razão de abertura (RA), Razão de 

fechamento (RF) e Assimetria. A validação da técnica se deu por meio de análises 

de quimografias em alta velocidade geradas a partir de exames de pregas vocais 

saudáveis. Foram obtidos os seguintes valores médios: RA igual a 1,16 (DP: 0,17) 

para pregas vocais saudáveis masculinas e 1,09 (DP: 0,05) para pregas vocais 

saudáveis femininas. A Razão de Fechamento foi zero para pregas vocais saudáveis 

de ambos os gêneros e a Assimetria apresentou média de 3,67º (DP: 5,97º) para 

pregas vocais saudáveis masculinas e 1,16º (DP: 2,15º) para pregas vocais 

saudáveis femininas.  

O recente estudo de Tsutsumi (2015) definiu o padrão de referência para a 

normalidade dos tempos de fases extraídos de quimografias em alta velocidade. A 

autora verificou diferenças estatisticamente significativas na comparação entre 

gêneros em todos os tempos de fases do ciclo glótico. E atribuiu a isto as diferenças 

anatômicas e fisiológicas existentes entre pregas vocais masculinas e femininas. No 
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presente estudo, esta comparação não apresentou diferenças estatísticas relevantes 

em pregas vocais saudáveis (p-valor: 0,14 para RA; p-valor: 1 para RF e p-valor: 

0,26 para Assimetria). Isto sugere que, diferente da análise dos tempos de fases, os 

parâmetros quimográficos propostos parece não sofrerem influências das diferenças 

anatomofisiológicas existentes entre os gêneros. Entretanto, a Assimetria é um 

parâmetro analisado ao longo do tempo e, possivelmente, influenciável pelas 

diferenças mencionadas. Além disso, é possível que sofra influências das amplitudes 

de vibração mucosa de cada uma das pregas vocais (direita e esquerda). 

As medidas de vibração mucosa de cada prega vocal saudável apresentaram 

diferenças nas amplitudes entre os lados esquerdos e direitos. As maiores 

amplitudes foram apresentadas por pregas vocais esquerdas (maior amplitude da 

prega vocal esquerda em 84,21% da amostra masculina e 76,93% da amostra 

feminina). Estes são resultados esperados e corroborados por um estudo 

encontrando na literatura que analisou de forma separada a vibração das pregas 

vocais em laringes seccionadas de porcos (FERNANDES et al., 2001). Com um 

mecanismo a laser para medir separadamente a mecânica vibratória horizontal e 

vertical das pregas vocais os autores realizaram uma pesquisa controlando a 

presença de assimetria em diferentes intensidades. Eles observaram que na 

presença de assimetria fraca as vibrações iniciais são não sincrônicas, porém, após 

interação entre as pregas vocais, as vibrações tornaram-se sincronizadas. Os 

autores consideraram a assimetria fraca como sendo fisiológica, a qual ocorre 

quando as pregas vocais não apresentam características físicas exatamente iguais. 

Concluíram que a assimetria fisiológica é suficientemente discreta para estabelecer 

sincronização de vibração entre as pregas vocais de forma quase imediata. Além 

disso, nossos resultados concordam com outro estudo (BONILHA et al. 2008) que 

encontrou leve assimetria em vibrações de pregas vocais saudáveis, sendo que esta 

característica ocorre ântero–posteriormente e da direita para esquerda.  

Os resultados extraídos de pregas vocais com paralisia unilateral 

apresentaram valores médios de RA igual a 1,55 (DP: 0,43) para a amostra 

masculina e 1,50 (DP: 0,60) para a amostra feminina. O parâmetro RF apresentou 

valor médio de 0,37 (DP: 0,66) para amostras masculinas e 0,18 (DP: 0,27) para 

amostras femininas. Por fim, a Assimetria apresentou valor médio igual a 23,68º 

(DP: 33,22º) em amostras masculinas e 9,85º (DP: 18,38º) em amostras femininas. 

A comparação entre gêneros para os resultados extraídos de pregas vocais com 
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paralisia unilateral também não apresentou diferenças estatísticas relevantes (p-

valor: 0,20 para RA; p-valor: 0,44 para RF e p-valor: 0,09 para Assimetria), 

concordando com nossos achados para a normalidade. Contudo o parâmetro 

Assimetria apresentou a maior diferença entre os gêneros. A falta de corroboração 

estatística para o parâmetro pode estar relacionada com o tamanho da amostra ou 

com a distribuição dos valores de Assimetria ao longo das amostras estudadas. Para 

confirmação desses resultados sugerimos novas pesquisas com maior número de 

amostras com pregas vocais saudáveis e patológicas. A amplitude de vibração 

mucosa, nos casos com paralisia unilateral de pregas vocais apresentou resultados 

esperados, pois foi observada maiores amplitudes de vibração em pregas vocais não 

acometidas pela paralisia. 

Quanto à comparação entre os resultados extraídos de pregas vocais 

saudáveis e com paralisia unilateral, todos os parâmetros apresentaram diferenças 

estatísticas significativas (p-valores para RA: 0,001* de amostras masculinas e 

<0,001* de amostras femininas; para RF: 0,002* de amostras masculinas e 

femininas; para Assimetria: 0,005* de amostra masculinas e <0,001* de amostras 

femininas). Estes resultados indicam a eficiência da ferramenta computacional 

implementada em discriminar pregas vocais saudáveis de patológicas. É possível 

perceber a diferença entre pregas vocais saudáveis e com paralisia unilateral 

observando o gráfico da figura 10. Nele os resultados de pregas vocais saudáveis 

encontram-se nas regiões mais próxima de zero tanto para a Razão de Abertura 

como para Assimetria. Enquanto que os resultados de pregas vocais com paralisia 

unilateral são observados em maior dispersão. 

Apesar de não haver diferença significativa entre gêneros, os resultados 

destes apresentam comportamentos distintos. Os gráficos das figuras 11 e 12 

possibilitam analisarmos tal diferença. Em amostras masculinas (figura 11), os 

resultados dos parâmetros quimográficos apresentados por pregas vocais saudáveis 

estão próximos de zero, contudo, a Assimetria apresenta-se com maior dispersão. 

Em contrapartida, os resultados de pregas vocais saudáveis femininas (figura 12) se 

apresentam mais próximos de zero tanto para a Razão de Abertura como para 

Assimetria. Em pregas vocais com paralisia unilateral houve dispersão de ambos os 

parâmetros quimográficos para ambos os gêneros. Na associação entre resultados 

de parâmetros quimográficos com a intensidade da disfonia (figuras 11 e 12) 

avaliada pelo Grau global, o comportamento apresentou semelhante para ambos os 
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gêneros. A piora da qualidade vocal parece estar mais associada aos resultados de 

Razão de Abertura. Isto porque, amostras com altos valores de Assimetria e baixos 

valores de Razão de Abertura nem sempre manifestaram piora da qualidade vocal, 

exceto para amostras com valores muito elevados de Assimetria (com 90º).  

Foram observadas correlações positivas entre os parâmetros perceptivos e 

quimográficos apenas em amostras femininas. Houve correlação moderada entre 

todos os parâmetros perceptivos e a Razão de abertura (p-valor: 0,003* e 

coeficiente: 0,583 para G; p-valor:0,001* e coeficiente: 0,640 para S; p-valor: 0,007* 

e coeficiente: 0,537 para T), exceto para a rugosidade que se correlacionou de 

forma fraca com a Razão de Abertura (p-valor: 0,017* e coeficiente: 0,484). Os 

parâmetros da análise perceptivo-auditiva correlacionaram fortemente com a Razão 

de fechamento (p-valor <0,001* para todas as comparações e coeficientes: 0,765 

para G; 0,735 para R; 0,743 para S e 0,736 para T). Estes resultados indicam que, 

em mulheres, quanto maior a severidade da disfonia, maior é a razão de abertura e 

fechamento, ou seja, o contato entre pregas vocais é menor.  

Assim como o ocorrido para parâmetros de dispersão da periodicidade, os 

resultados não corroborados pela análise estatística de amostras masculinas 

sugerem estudos com ampliação da amostra. Salientamos que, apesar dos 

parâmetros quimográficos se correlacionarem consideravelmente com parâmetros 

perceptivos, estas não apresentaram um padrão linear esperado em estudos de 

correlação. Em amostras femininas as correlações entre os parâmetros se deram 

por meio de resultados aglutinados em torno dos desvios apresentados pelas vozes 

alteradas. Este comportamento sugere estudos futuros com propostas 

computacionais que analisem de forma classificatória as alterações vocais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A análise multidimensional da voz e da laringe de pacientes com paralisia 

unilateral de pregas vocais mostrou que:  

- O grau global do desvio vocal se apresentou moderado, sendo que o tipo de 

voz predominante no gênero masculino é a rugosidade e no gênero feminino é a 

soprosidade; 

- A instabilidade na emissão vocal foi percebida como uma importante 

característica adicional da qualidade vocal, a ser avaliada principalmente em casos 

assintomáticos; 

- O impacto da disfonia foi proporcional à intensidade do desvio vocal da 

mesma. Sendo que este impacto está relacionado com desvantagens de domínio 

físico; 

- A qualidade vocal é caracterizada pela presença de rugosidade e 

soprosidade causada pela insuficiência glótica. Os valores de Jitter se correlacionam 

com a rugosidade, enquanto que os valores de Shimmer com a Soprosidade. O 

parâmetro experimental Coaptação Glótica se correlaciona com a presença de 

soprosidade e instabilidade na emissão vocal, principalmente, em vozes masculinas. 

E caracterizada pela redução de harmônicos, esta identificada pela a análise da 

dinâmica não linear, que apresentou reduzido número de loops. Além da citada 

característica foi identificada irregularidade global e média convergência dos 

traçados gráficos. A soprosidade e a tensão se correlacionam com a irregularidade 

em ambos os gêneros. A rugosidade se correlaciona com a convergência em vozes 

masculinas e a soprosidade e tensão com a convergência em vozes femininas; 

- Os sinais de voz com paralisia unilateral de pregas vocais é caracterizado 

por dispersões de periodicidades. Esta é uma característica identificada por meio da 

análise quantitativa da dinâmica não linear de produção vocal. A característica foi 

observada principalmente em vozes femininas, as quais se correlacionam com os 

parâmetros perceptivos soprosidade e tensão; 

- Pregas vocais com paralisia unilateral são caracterizadas pela presença de 

assimetria de fase, ausência da interação glótica e de padrão vibratório regular. 
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Estas características foram identificadas principalmente em pregas vocais femininas, 

as quais correlacionam a intensidade da disfonia com o contato entre pregas vocais 

ao longo do ciclo glótico. 

- A ferramenta computacional desenvolvida nesta pesquisa, para a análise 

quantitativa de imagens laríngeas em alta velocidade, apresentou eficiente 

discriminação entre pregas vocais saudáveis e patológicas. Contudo, são 

necessários futuros estudos que verifiquem a confiabilidade, a sensibilidade, a 

especificidade e a acurácia destes parâmetros para a validação do uso na clínica 

médica. 
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APÊNDICE A 

 

 

Tabelas de resultados da análise perceptivo-auditiva e da estatística de 

comparação intra e inter-avaliadores. As tabelas 1 e 2 correspondem aos resultados 

médios da análises perceptivo-auditivas realizadas pelos três avaliadores, 

participantes desta pesquisa. A tabela 3 corresponde aos resultados estatísticos da 

análise de consistência intra-avaliador. A tabela 4 aos resultados de concordância 

inter-avaliadores para parâmetros perceptivos. E a tabela 5 aos resultados de 

concordância inter-avaliadores para a classificação dos parâmetros entre 

consistentes ou inconsistentes. 

 

Tabela 1. Resultados médios das análises perceptivo-auditivas realizadas pelos três 
avaliadores participantes desta pesquisa. 

Amostras vocais 
masculinas 

Prega vocal paralisada G R S T CA 

1 Direita 61,93 59,23 0,00 50,63 54,13 

2 Esquerda 39,27 0,00 0,00 38,93 14,13 

3 Esquerda 56,13 55,67 0,00 49,70 48,17 

4 Esquerda 52,33 49,43 19,00 41,83 0,00 

5 Esquerda 46,77 25,57 46,07 38,23 0,00 

6 Esquerda 78,47 78,50 23,23 34,47 0,00 

7 Esquerda 90,07 89,53 78,70 76,27 55,43 

8 Esquerda 45,43 32,43 45,27 43,07 0,00 

9 Esquerda 100,00 97,37 97,83 92,10 0,00 

10 Esquerda 59,57 32,83 59,43 51,57 0,00 

11 Esquerda 96,07 93,63 92,87 89,77 0,00 

G: grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; T: Tensão; CA: Característica Adicional 
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Tabela 2. Resultados médios das análises perceptivo-auditivas realizadas pelos três 
avaliadores participantes desta pesquisa.  

Amostras vocais 
femininas 

Prega vocal 
paralisada 

G R S T CA 

1 Direita 64,63 31,47 50,30 60,60 47,20 

2 Direita 66,27 58,67 40,93 53,50 0,00 

3 Esquerda 93,93 94,30 67,83 87,60 60,40 

4 Esquerda 97,97 97,00 93,67 90,57 0,00 

5 Direita 62,37 51,70 62,43 46,47 0,00 

6 Esquerda 83,53 70,67 82,93 75,47 0,00 

7 Esquerda 47,73 39,10 43,13 33,07 31,00 

8 Esquerda 69,93 46,27 69,63 49,97 0,00 

9 Esquerda 77,43 61,17 77,30 72,17 60,63 

10 Esquerda 94,93 79,37 94,60 81,47 0,00 

11 Esquerda 87,07 82,37 80,57 77,93 0,00 

12 Direita 91,57 78,93 88,10 76,03 0,00 

13 Direita 44,77 35,20 32,03 44,63 35,23 

14 Esquerda 37,43 0,00 32,20 35,23 0,00 

15 Esquerda 61,20 36,63 61,17 50,73 56,50 

16 Direita 97,73 92,07 95,47 93,30 0,00 

17 Esquerda 64,37 60,93 52,27 52,47 0,00 

18 Esquerda 43,80 14,63 36,10 43,43 0,00 

19 Direita 99,70 94,50 99,17 98,93 0,00 

20 Direita 87,77 82,87 83,00 87,53 0,00 

21 Esquerda 76,53 0,00 74,57 74,80 63,27 

22 Esquerda 35,73 0,00 35,73 32,33 0,00 

23 Direita 32,13 0,00 31,27 22,33 0,00 

24 Esquerda 43,53 0,00 41,67 42,33 28,80 

G: grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; T: Tensão; CA: Característica Adicional 
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Tabela 3: Consistência entre avaliação e reavaliação da análise perceptivo-auditiva: 
Intra-Avaliador Média Desvio Padrão P-valor 

G (%) 

Avaliador 1 
Aval 73,5 21,8 

0,428 
Reav 68,4 26,1 

Avaliador 2 
Aval 71,5 20,6 

0,819 
Reav 70,4 21,7 

Avaliador 3 
Aval 71,8 20,3 

0,666 
Reav 68,7 27,9 

R (%) 

Avaliador 1 
Aval 65,6 26,4 

0,939 
Reav 66,5 30,7 

Avaliador 2 
Aval 66,6 22,9 

0,692 
Reav 69,9 25,4 

Avaliador 3 
Aval 67,8 28,5 

0,276 
Reav 63,4 31,7 

S (%) 

Avaliador 1 
Aval 74,6 31,2 

0,987 
Reav 74,4 24,5 

Avaliador 2 
Aval 73,1 21,6 

0,497 
Reav 76,9 20,6 

Avaliador 3 
Aval 71,0 17,9 

0,926 
Reav 71,6 24,8 

T (%) 

Avaliador 1 
Aval 66,6 24,0 

0,309 
Reav 62,0 25,3 

Avaliador 2 
Aval 68,4 20,4 

0,459 
Reav 65,5 22,3 

Avaliador 3 
Aval 62,6 20,3 

0,946 
Reav 62,0 30,7 

Teste estatístico: t-Student pareado. G: Grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; T: Tensão 
Aval: avaliação; Reav: reavaliação. 

 
  



106 

Tabela 4: Concordância entre avaliadores na análise perceptivo-auditiva: 

Comparação Inter-Avaliadores Média Desvio Padrão P-valor 

G (%) 
Avaliador 1 68,7 23,1 

0,901 Avaliador 2 66,7 21,2 
Avaliador 3 68,7 21,2 

R (%) 
Avaliador 1 66,5 23,0 

0,961 Avaliador 2 64,9 23,3 
Avaliador 3 65,0 25,2 

S (%) 
Avaliador 1 64,3 27,6 

0,886 Avaliador 2 65,4 21,9 
Avaliador 3 67,4 21,2 

T (%) 
Avaliador 1 58,0 23,8 

0,762 Avaliador 2 61,9 20,8 
Avaliador 3 60,3 22,7 

Características  
Adicionais (%) 

Avaliador 1 47,5 15,2 

0,087 Avaliador 2 75,3 58,0 

Avaliador 3 42,9 15,5 

Teste estatístico: ANOVA com medidas repetidas. G: Grau global; R: Rugosidade; S: Soprosidade; 
T: Tensão; Adicionais: Características que os avaliadores julgaram importantes na presença da 
disfonia. 

 
 
Tabela 5: Concordância entre avaliadores na análise perceptivo-auditiva para os parâmetros de 
consistência e inconsistência: 

 
Avaliador 1 Avaliador 2 

G (%) 
Avaliador 2 

Kappa 1,000 
 

P-valor <0,001 
 

Avaliador 3 
Kappa 1,000 1,000 
P-valor <0,001 <0,001 

R (%) 
Avaliador 2 

Kappa 0,937 
 

P-valor <0,001 
 

Avaliador 3 
Kappa 0,827 0,776 
P-valor <0,001 <0,001 

S (%) 
Avaliador 2 

Kappa 1,000 
 

P-valor <0,001 
 

Avaliador 3 
Kappa 1,000 1,000 
P-valor <0,001 <0,001 

T (%) 
Avaliador 2 

Kappa 0,645 
 

P-valor <0,001 
 

Avaliador 3 
Kappa 0,790 0,790 
P-valor <0,001 <0,001 

Características adicionais (%) 
Avaliador 2 

Kappa 0,942 
 

P-valor <0,001 
 

Avaliador 3 
Kappa 0,942 1,000 
P-valor <0,001 <0,001 

Teste estatístico: Índice Kappa; G: Grau global; R: Rugosidade;S: Soprosidade;T: Tensão.  
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APÊNDICE B 

 
Primeira página do protocolo digitalizado exemplificando a análise qualitativa 

não linear da dinâmica vocal.  
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Tabelas de resultados da análise não linear da dinâmica vocal e análise 

estatística para comparação intra e inter-avaliadores. Na tabela 6 estão os 

resultados estatísticos da comparação entre avaliação e reavaliação. E na tabela 7 

os resultados da concordância inter-avaliadores.  

 

Tabela 6: Comparação para verificar consistência entre as avaliações de análise qualitativa da 
Dinâmica não linear de produção vocal: 

Intra-Avaliador Média Desvio Padrão P-valor 

Loops 
Avaliador 1 

Aval 1,63 0,92 
1,000 

Reav 1,38 1,06 

Avaliador 2 
Aval 1,50 1,20 

1,000 
Reav 1,50 1,20 

Regularidade 
Avaliador 1 

Aval 1,88 0,99 
0,351 

Reav 1,63 0,92 

Avaliador 2 
Aval 1,25 1,04 

1,000 
Reav 1,25 1,04 

Convergência 
Avaliador 1 

Aval 2,00 1,20 
1,000 

Reav 2,13 1,25 

Avaliador 2 
Aval 1,69 1,06 

0,750 
Reav 1,75 0,89 

Teste estatístico: t-Student pareado. Aval: Avaliação; Reav: REav.: Reavaliação. 

 
  



 

Tabela 7: Análise da comparação entre avaliadores para a análise qualitativa da Dinâmica 
da produção vocal. 

Loops 

Regularidade 

Convergência 

Teste estatístico: Índice Kappa. 

 
 

Os resultados da análise qualitativa 

apresentados nos gráficos bidimensionais 

reconstrução do espaço de

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Amostra vocal feminina, 71 anos com paralisia 
de prega vocal à direita.
Loops: grau 1 (
Regularidade: grau 2 (irregularidade global com mais uma 
porção dos traçados da trajetória com maior regularidade);
Convergência: grau 2
longo do percurso com mais de um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados).

Análise da comparação entre avaliadores para a análise qualitativa da Dinâmica 

 

Avaliador 2 
Kappa 
P-valor 

Avaliador 2 
Kappa 
P-valor 

Avaliador 2 
Kappa 
P-valor 

: Índice Kappa.  

Os resultados da análise qualitativa não linear da dinâmica vocal estão 

apresentados nos gráficos bidimensionais a seguir. Estes foram gerados a partir da 

o espaço de fase de cada sinal vocal amostrado neste estudo.

Amostra vocal feminina, 71 anos com paralisia 
de prega vocal à direita. 
Loops: grau 1 (presença de um número de Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global com mais uma 
porção dos traçados da trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a convergência está presente 
longo do percurso com mais de um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

109 

Análise da comparação entre avaliadores para a análise qualitativa da Dinâmica não linear 

Avaliador 1 

0,785 
<0,001 

0,113 
0,150 

0,460 
<0,001 

da dinâmica vocal estão 

foram gerados a partir da 

amostrado neste estudo. 
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Gráfico 02: Amostra vocal feminina, 70
com paralisia de prega vocal à direita.
Loops: grau 3 (presença de três número
Loops); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 4 (forte: convergência ao 
longo de todo o percurso). 

Gráfico 04: Amostra vocal feminina, 75 
com paralisia de prega vocal à esquerda
Loops: grau 0 (não é possível avaliar a 
quantidade de Loops); 
Regularidade: grau 0 (completa 
irregularidade por todos os traçados da 
trajetória); 
Convergência: grau 0 (fraca: espalhamento 
dos traçados ao longo de todo o percurso 
dos traçados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Amostra vocal feminina, 70 anos 
com paralisia de prega vocal à direita. 

números de 

Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

Convergência: grau 4 (forte: convergência ao 

Gráfico 03: Amostra vocal feminina, 
61anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença de 
de Loops); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

Amostra vocal feminina, 75 anos 
esquerda. 

ão é possível avaliar a 

Regularidade: grau 0 (completa 
irregularidade por todos os traçados da 

Convergência: grau 0 (fraca: espalhamento 
dos traçados ao longo de todo o percurso 

Gráfico 05: Amostra vocal masculina, 72 
anos com paralisia de prega voc
direita. 
Loops: grau 1 (presença de um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 1 (irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 
com maior regularidade); 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

Amostra vocal feminina, 
anos com paralisia de prega vocal à 

presença de dois números

: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 

traçados). 

Amostra vocal masculina, 72 
anos com paralisia de prega vocal à 

presença de um número de 

rregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 

Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 



 

 

 

 

 
 
   
 

Gráfico 06: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 2 (presença de dois 
de Loop); 
Regularidade: grau 3 (regularidade 
global com uma porção de traçados da 
trajetória com maior irregularidade);
Convergência: grau 4 (forte: 
convergência ao longo de todo o 
percurso). 

Gráfico 08: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença de um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 4 (forte: convergência 
ao longo de todo o percurso). 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra vocal feminina, 68 
anos com paralisia de prega vocal à 

 número 

Regularidade: grau 3 (regularidade 
global com uma porção de traçados da 
trajetória com maior irregularidade); 
Convergência: grau 4 (forte: 
convergência ao longo de todo o 

Gráfico 07: Amostra vocal feminina
com paralisia de prega vocal à 
Loops: grau 2 (presença de doi
Loop); 
Regularidade: grau 0 (completa 
irregularidade por todos os traçados da 
trajetória); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados).

Amostra vocal feminina, 41 
anos com paralisia de prega vocal à 

número de 

Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

Convergência: grau 4 (forte: convergência 

Gráfico 09: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 4 (presença de qu
número de Loops); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

111 

Amostra vocal feminina, 66 anos 
com paralisia de prega vocal à esquerda. 

dois número de 

Regularidade: grau 0 (completa 
todos os traçados da 

Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Amostra vocal masculina, 73 
anos com paralisia de prega vocal à 

quatro ou mais 

Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
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Gráfico 10: Amostra vocal feminina, 56 
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 0 (completa 
irregularidade por todos os traçados da 
trajetória); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Gráfico 12: Amostra vocal feminina, 62 
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade 
global com uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 
anos com paralisia de prega vocal à 

mero de 

Regularidade: grau 0 (completa 
irregularidade por todos os traçados da 

Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 

Gráfico 11: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 1 (irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 
com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados).

Gráfico 13: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 
regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados).

Amostra vocal feminina, 76 
anos com paralisia de prega vocal à 

a um número de 

Regularidade: grau 1 (irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 

(média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Amostra vocal feminina, 44 
anos com paralisia de prega vocal à 

mero de 

Regularidade: grau 2 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 

(média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 



 

 
 

 
 

Gráfico 14: Amostra vocal masculina
60anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença de dois nú
de Loops); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

Gráfico 16: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número
Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade);
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amostra vocal masculina, 
anos com paralisia de prega vocal à 

números

Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados) 

Gráfico 15: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença de dois
de Loops); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 
regularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados).
. 

Amostra vocal masculina, 41 
anos com paralisia de prega vocal à 

um número de 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

); 
média: a 

convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Gráfico 17: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presenç
números de Loops); 
Regularidade: grau 3 
global com uma porção de traçados da 
trajetória com maior irregularidade
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte 
do percurso com um trecho de 
convergência nos traçados).
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Amostra vocal masculina, 68 
anos com paralisia de prega vocal à 

dois números

Regularidade: grau 2 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 

(forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Amostra vocal masculina, 40 
anos com paralisia de prega vocal à 

presença de dois 

 (regularidade 
global com uma porção de traçados da 
trajetória com maior irregularidade); 

(média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte 
do percurso com um trecho de 
convergência nos traçados). 
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Gráfico 18: Amostra vocal homem, 69 
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 1 (presença de um número 
de Loop); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 
regularidade); 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

Gráfico 20: Amostra vocal feminina, 65 
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 2 (presença de dois número
de Loops); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
anos com paralisia de prega vocal à 

número 

au 0 (irregularidade 
global com mais uma porção dos 
traçados da trajetória com maior 

média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 

convergência 

Gráfico 19: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 2 (presença dois número
Loops); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados).

65 
anos com paralisia de prega vocal à 

números

regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 

com um trecho de espalhamento 

Gráfico 21: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença de um número 
de Loop); 
Regularidade: grau 1 (irregularidade 
global com uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

Amostra vocal feminina, 66 
anos com paralisia de prega vocal à 

números de 

(irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 

). 

Amostra vocal feminina, 43 
anos com paralisia de prega vocal à 

número 

Regularidade: grau 1 (irregularidade 
global com uma porção dos traçados da 

 
forte à média: 

convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 



 

 
 

 

 

Gráfico 22: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença dois número
Loops); 
Regularidade: grau 1 (irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 
com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

Gráfico 24: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença de um 
Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade
Convergência: grau 2 (
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

 
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Amostra vocal feminina, 47 
anos com paralisia de prega vocal à 

números de 

irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 

média: a 
presente longo do 

percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Gráfico 23: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 2 (presença de dois
de Loops); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

Amostra vocal feminina, 57 
anos com paralisia de prega vocal à 

de um número de 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

regularidade); 
(média: a 

convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

Gráfico 25: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 4 (presença de quatro ou mais 
números de Loops); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade
Convergência: grau 3 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 
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Amostra vocal feminina, 36 
anos com paralisia de prega vocal à 

de dois números

irregularidade global 
mais uma porção dos traçados da 

trajetória com maior regularidade); 
média à fraca: 

espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 

Amostra vocal masculina, 80 
anos com paralisia de prega vocal à 

de quatro ou mais 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 

3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
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Gráfico 26: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

Gráfico 28: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à direita
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 0 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 2 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 

Amostra vocal masculina, 80 
anos com paralisia de prega vocal à 

número de 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 

Gráfico 27: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

Amostra vocal feminina, 58 
direita. 

número de 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 

 

Gráfico 29: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
direita. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

Amostra vocal feminina, 43 
anos com paralisia de prega vocal à 

número de 

regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 

de espalhamento 

Amostra vocal feminina, 75 
anos com paralisia de prega vocal à 

número de 

regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 

trecho de 
espalhamento evidente nos traçados). 



 

 
 
 
 

Gráfico 32: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença dois número
Loops); 
Regularidade: grau 2 irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 
nos traçados). 

Gráfico 30: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença de dois 
de Loops); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade
Convergência: grau 1 (média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

Amostra vocal feminina, 66 
anos com paralisia de prega vocal à 

números de 

2 irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 

 
Convergência: grau 1 (média à fraca: 
espalhamento evidente na maior parte do 
percurso com um trecho de convergência 

Amostra vocal feminina, 49 
anos com paralisia de prega vocal à 

de dois números

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 

média: a 
convergência está presente longo do 
percurso com mais de um trecho de 
espalhamento evidente nos traçados 

Gráfico 31: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um 
Loop); 
Regularidade: grau 0 
global com mais uma porção dos traçad
da trajetória com maior regularidade);
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

Gráfico 33: Amostra vocal feminina
com paralisia de prega vocal à 
Loops: grau 1 (presença 
Loop); 
Regularidade: grau 2 (irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados
trajetória com maior regularidade);
Convergência: grau 2 (média: a convergência 
está presente longo do percurso com mais de 
um trecho de espalhamento evidente nos 
traçados). 
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Amostra vocal masculina, 15 
anos com paralisia de prega vocal à 

um número de 

 (irregularidade 
global com mais uma porção dos traçados 
da trajetória com maior regularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 

ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 

Amostra vocal feminina, 23 anos 
com paralisia de prega vocal à direita. 

a um número de 

irregularidade global 
com mais uma porção dos traçados da 
trajetória com maior regularidade); 

(média: a convergência 
está presente longo do percurso com mais de 
um trecho de espalhamento evidente nos 
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Gráfico 34: Amostra vocal masculina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 2 (presença dois número
Loops); 
Regularidade: grau 1 (irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 
com maior regularidade); 
Convergência: grau 0 (fraca: espalhamento 
dos traçados ao longo de todo o percurso 
dos traçados). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra vocal masculina, 36 
anos com paralisia de prega vocal à 

números de 

irregularidade global 
com uma porção dos traçados da trajetória 

Convergência: grau 0 (fraca: espalhamento 
dos traçados ao longo de todo o percurso 

Gráfico 35: Amostra vocal feminina
anos com paralisia de prega vocal à 
esquerda. 
Loops: grau 1 (presença um número de 
Loop); 
Regularidade: grau 3 (regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 
com maior irregularidade); 
Convergência: grau 3 (forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
evidente nos traçados). 

Amostra vocal feminina, 56 
anos com paralisia de prega vocal à 

número de 

regularidade global 
com uma porção de traçados da trajetória 

forte à média: 
convergência ao longo da maior parte do 
percurso com um trecho de espalhamento 
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APÊNDICE C 

 

 

Resultados da análise de auto-avaliação do impacto da disfonia na qualidade 

de vida dos pacientes com paralisia unilateral de pregas vocais. A tabela 8 

apresenta os resultados de amostras masculinas e a tabela 9 os resultados de 

amostras femininas. 

Tabela 8. Resultados da auto-avaliação do impacto da disfônia na qualidade de vida dos pacientes com 
paralisia unilateral. Protocolo: Índice de Desvantagem Vocal. 

Amostras vocais 
masculinas 

Prega vocal 
paralisada 

Domínios  Classificação do 
impacto da 

disfônia 
(domínio total) 

Físico Emocional Orgânico Total 

1 Direita 3,00 13,00 9,00 25,00 Baixo impacto 

2 Esquerda 0,00 0,00 0,00 0,00 Baixo impacto 

3 Esquerda 4,00 1,00 8,00 13,00 Baixo impacto 

4 Esquerda 2,00 2,00 10,00 14,00 Baixo impacto 

5 Esquerda 18,00 24,00 27,00 69,00 Alto impacto 

6 Esquerda 24,00 13,00 16,00 53,00 Impacto moderado 

7 Esquerda 8,00 14,00 23,00 45,00 Impacto moderado 

8 Esquerda 4,00 1,00 2,00 7,00 Baixo impacto 

9 Esquerda 27,00 13,00 34,00 74,00 Impacto moderado 

10 Esquerda 11,00 5,00 17,00 33,00 Impacto moderado 

11 Esquerda 10,00 4,00 6,00 20,00 Baixo impacto 
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Tabela 9. Resultados da auto-avaliação do impacto da disfônia na qualidade de vida dos pacientes 
com paralisia unilateral. Protocolo: Índice de Desvantagem Vocal. 

Amostras vocais 
femininas 

Prega vocal 
paralisada 

Domínios 
Classificação do 

impacto da disfônia 
(domínio total) Físico Emocional Orgânico Total 

1 Direita 17,00 24,00 19,00 60,00 Alto impacto 

2 Direita 12,00 0,00 24,00 36,00 Impacto moderado 

3 Esquerda 28,00 32,00 37,00 97,00 Alto impacto 

4 Esquerda 21,00 18,00 17,00 56,00 Impacto moderado 

5 Direita 15,00 13,00 18,00 46,00 Impacto moderado 

6 Esquerda 0,00 0,00 1,00 1,00 Baixo impacto 

7 Esquerda 10,00 9,00 22,00 41,00 Impacto moderado 

8 Esquerda 16,00 8,00 30,00 54,00 Impacto moderado 

9 Esquerda 0,00 1,00 8,00 9,00 Baixo impacto 

10 Esquerda 22,00 23,00 19,00 64,00 Alto impacto 

11 Esquerda 34,00 20,00 8,00 62,00 Alto impacto 

12 Direita 24,00 12,00 20,00 56,00 Impacto moderado 

13 Direita 4,00 14,00 26,00 44,00 Impacto moderado 

14 Esquerda 16,00 12,00 27,00 55,00 Impacto moderado 

15 Esquerda 23,00 20,00 25,00 68,00 Alto impacto 

16 Direita 18,00 7,00 11,00 36,00 Impacto moderado 

17 Esquerda 1,00 0,00 1,00 2,00 Baixo impacto 

18 Esquerda 16,00 12,00 30,00 58,00 Impacto moderado 

19 Direita 34,00 38,00 39,00 111,00 Alto impacto 

20 Direita 27,00 15,00 28,00 70,00 Alto impacto 

21 Esquerda 10,00 0,00 18,00 28,00 Baixo impacto 

22 Esquerda 8,00 12,00 12,00 32,00 Impacto moderado 

23 Direita 17,00 19,00 37,00 73,00 Alto impacto 

24 Esquerda 14,00 11,00 23,00 48,00 Impacto moderado 
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APÊNDICE D 

 

 

 Os resultados da análise de videolaringoscopias em alta velocidade estão 

apresentados nas imagens quimográficas a seguir:  

 

Figura 1. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
72 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,12; RF: 0 e Assimetria: 5,95º.  
 

Figura 2. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
70 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,25; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 

Figura 3. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
61 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,20; RF: 0,28 e Assimetria: 10,85º. 
 

Figura 4. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
75 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,51; RF: 0,46 e Assimetria: 12,99º. 
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 Figura 5. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 72 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 2,70; RF: 0 e Assimetria: 9,47º. 
 

Figura 6. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
68 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,20; RF: 0 e Assimetria: 4,04º. 
 
 

Figura 7. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
66 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,16; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 

Figura 8. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
41 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,05; RF: 0 e Assimetria: 18,03º. 

 

Figura 9. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 73 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,34; RF: 0 e Assimetria:12,46º. 
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Figura 10. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
56 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,64; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 

Figura 11. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
76 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,65; RF: 0,73 e Assimetria: 12,36º. 
 

Figura 12. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
62 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,37; RF: 0,33 e Assimetria: 7,44º. 
 

Figura 13. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
44 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 2,17; RF: 0 e Assimetria: 7,94º. 
 

Figura 14. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 60 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,42; RF: 0 e Assimetria: 10,35º. 
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Figura 15. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 68 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,65; RF: 2,16 e Assimetria: 90º. 
 

Figura 16. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 41 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,36; RF: 0,06 e Assimetria: 2,66º. 
 

Figura 17. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 40 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,52; RF: 0,49 e Assimetria:8,760º. 
 

Figura 18. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 69 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,19; RF: 0 e Assimetria: 20,70º. 
 

Figura 19. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
66 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 3,26; RF: 0,62 e Assimetria: 9 0º. 
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Figura 20. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
65 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,17; RF: 0 e Assimetria: 4,98º. 
 

Figura 21. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
43 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,14; RF: 0 e Assimetria: 9,69º. 
 

Figura 22. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
47 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,17; RF: 0 e Assimetria: 3,07º. 
 

Figura 23. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
36 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,97; RF: 0,64 e Assimetria: 1,69º. 
 

Figura 24. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
57 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,23; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 
 
 
  



126 

Figura 25. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 80 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,56; RF: 0 e Assimetria: 6,02º. 
 

Figura 26. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 80 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,44; RF: 0,46 e Assimetria: 10,02º. 
 

Figura 27. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
43 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,09; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 

Figura 28. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
58 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 3,18; RF: 0,72 e Assimetria: 4,21º. 
 

Figura 29. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
75 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,26; RF: 0,45 e Assimetria: 0,83º. 
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Figura 30. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
49 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,30; RF: 0 e Assimetria: 0º. 
 

Figura 31. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 15 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,73; RF: 0 e Assimetria: 0º. 

 

Figura 32. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
66 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,31; RF: 0 e Assimetria: 18,48º. 
 

Figura 33. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
23 anos com paralisia de prega vocal à direita. RA: 1,19; RF: 0 e Assimetria: 0º. 

 

Figura 34. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais masculinas. Paciente 
de 36 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,10; RF: 0,89 e Assimetria: 90º. 
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Figura 35. Imagem quimográfica em alta velocidade extraída de pregas vocais femininas. Paciente de 
56 anos com paralisia de prega vocal à esquerda. RA: 1,52; RF: 0 e Assimetria: 23,96º. 


