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Introdução: O papel da região supraglótica na fonação em 

humanos ainda é motivo de especulação. A atividade 

supraglótica, através de suas principais estruturas – as pregas 

vestibulares – é observada em indivíduos normais e com 

alterações na voz. São esparsos na literatura estudos que 

descrevam uma mensuração objetiva da atividade supraglótica. 

Objetivos: O desenvolvimento de método de quantificação da 

conformação das PVest, mediante mensuração de ângulos na 

curvatura da borda livre e dos ângulos das inserções anterior e 

posterior, visando também definir se existem diferenças nas 

PVest de mulheres normais e com nódulos vocais. Método: 

Foram analisadas oitenta e oito imagens digitalizadas de 

laringoscopias por telescópio de 51 mulheres sem queixas vocais 

e sem lesões laríngeas e 37 mulheres com nódulos vocais. Um 

programa de análise de imagens foi utilizado para determinar e 

interpolar a curvatura das pregas vestibulares. Esta curvatura foi 

dividida em 10 retas e, entre elas, mediu-se o ângulo. Também 

foi desenhado um triângulo de conformação unindo-se o ponto 

de inserção anterior, o ponto de inserção posterior o ponto de 

maior afastamento de cada prega vestibular. Os ângulos deste 

triângulo também foram medidos em graus. As pregas 

vestibulares foram divididas, qualitativamente, em côncavas, 

lineares e convexas e os parâmetros foram estudados. 

Resultados: Os nove ângulos de curvatura das pregas 

vestibulares côncavas são maiores do que as lineares. Os 

ângulos das pregas vestibulares convexas têm valores menores 

do que as côncavas, porém apresentam curvatura negativa. 



 xiv 

Existem pontos de corte nos 9 ângulos de curvatura que 

diferenciem pregas vestibulares côncavas de lineares e de 

convexas. O triângulo de conformação das côncavas tem o 

ângulo do arco é menor e o ângulo posterior é maior que o 

anterior. Nas convexas, o ângulo do arco é maior e os ângulos 

anterior e posterior são semelhantes. Existe um ponto de corte 

determinando uma prega vestibular é côncava, linear ou 

convexa. As laringes do grupo de indivíduos com nódulos 

apresentam maior número de pregas vestibulares lineares e 

menor número de pregas vestibulares côncavas. As pregas 

vestibulares côncavas de mulheres com nódulos vocais têm 

ângulos mais agudos na porção anterior do que aquelas de 

mulheres normais. As pregas vestibulares convexas de mulheres 

com nódulos vocais têm ângulos mais agudos na porção 

posterior do que aquelas pertencentes a mulheres normais. 

Existem pontos de corte que identifiquem pregas vestibulares 

côncavas e convexas de mulheres normais e mulheres com 

nódulos através dos 9 ângulos de curvatura. Existem pontos de 

corte que identifiquem pregas vestibulares côncavas  e convexas 

de mulheres normais e mulheres com nódulos através dos 

ângulos do triângulo de conformação. Conclusões: é possível 

quantificar a atividade das pregas vestibulares através dos dois 

instrumentos propostos – ângulos de curvatura e triângulos de 

conformação; existe diferença entre as PVest de mulheres 

normais e mulheres com nódulos vocais na curvatura côncava e 

convexa, sendo mais acentuada na porção anterior nas PVest 

côncavas e predominantemente posterior nas convexas.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      ABSTRACT 



Introduction: The role of supraglottic area during phonation in 

human beings is still speculative. Supraglottic activity, through the 

main structures of this region – the vestibular folds – is observed in 

individual with normal voice and with pathologic disorders. There are 

few reports in the literature describing objective measurements of 

supraglottic activity. 

 

Objectives: to develop a quantitative method of measurement of 

the vestibular fold conformation during phonation through 

measurement of the curvature angles of the free edge of vestibular 

folds and its anterior and posterior insertions in two groups of female 

individuals without vocal complaints and with vocal nodules. 

Method: 51 digitalized telescopic laryngeal images of women 

without vocal complaints and laryngeal lesions and 37 of women 

with vocal nodules were analyzed. An image analysis computer 

software was used to determine the free edge of the vestibular folds. 

This curve was divided into 10 small segments and the 9 angles 

between them were measured.   A triangle was drawn using the 

anterior insertion point, the posterior insertion point and the more 

lateral or medial point of the free edge of the vestibular fold as 

vertices. Vestibular folds were divided, qualitatively, in concaves, 

linear and convexes. Results: The nine angles of the concave 

vestibular folds are bigger than the linear ones. Convexes vestibular 

folds angles have smaller angles than concaves, but have negative 

curvature. There are cutting points among the 9 angles of the 

vestibular folds curvature to differentiate concaves from linear and 

convexes. The concave vestibular folds triangle has the arch angle 

smaller and the posterior angle is wider than the anterior. In the 

convexes, the arch angle is wider and anterior and posterior angles 



are similar. Regarding the triangle, there is a cutting point between 

concaves, linear and convexes vestibular folds. The group with 

nodules has more linear vestibular folds and less concave. The 

concave folds of the group with nodules has bigger curvature angles 

anteriorly. The convexes folds in the group with nodules have wider 

angles. Conclusions: It is possible to quantify the vestibular fold 

activity through the 2 studied instruments – curvature angles and 

conformation triangle. There is difference between concaves and  

convexes vestibular folds of  women with normal voice and with 

vocal nodules, being more prominent on the anterior portion in 

concaves and predominantly on the posterior aspect in the 

convexes.  
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A fonação está entre as funções mais complexas realizadas 

pelo ser humano. A voz humana resulta da interação de fatores 

genéticos, anatômicos, características pessoais, como a 

personalidade, além de fatores sociais, econômicos e culturais e, 

ainda, de aspectos emocionais únicos, próprios de cada indivíduo. 

Não há como definir voz normal. Este termo é dependente de 

inúmeras variáveis, e prefere-se, portanto, a utilização do termo voz 

adaptada (Behlau, Azevedo, Pontes, Brasil, 2002). A complexidade 

da fonação advém da necessidade de controle de várias estruturas 

anatômicas e atividades fisiológicas envolvidas na realização deste 

ato. Órgãos e estruturas como pulmões, traquéia, faringe, laringe, 

cavidade oral, musculatura facial, ouvidos, musculatura cervical, 

diafragma, intercostais, etc. estão envolvidos na realização desta 

função. O controle fino, através do sistema nervoso central e, 

também, de suas fibras aferentes e eferentes, é realizado de forma 

muito detalhada. Isso promove a possibilidade de desenvolvimento 

de atividades extremamente sofisticadas como, por exemplo, o 

canto lírico. 

 

No processo da fonação, a laringe é o órgão onde ocorre a 

produção do som, sendo chamada de fonte sonora. Apesar de 

todos os avanços no estudo da fisiologia da fonação, vários 

aspectos continuam pouco entendidos, entre eles, anatomia, 

controle neural e adaptações fisiológicas. 

 

Um destes aspectos é exatamente a participação da região 

supraglótica na fonação, especialmente as pregas vestibulares 

(PVest). 
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As PVest localizam-se na porção supraglótica da laringe, 

sendo separadas das pregas vocais por uma cavidade denominada 

ventrículo da laringe ou ventrículo de Morgagni (Reidenbach,1998). 

 

Inicialmente, estas estruturas eram denominadas de falsas 

cordas vocais. Jackson e Jackson (1935) chamaram a atenção para 

este erro de denominação, quando evocaram, em seu artigo, as 

palavras do, por eles considerado, pai da laringologia, Sir Morrel 

McKenzie: “a retenção do termo falsas cordas vocais perpertua a 

memória de um erro fisiológico”, pois ele nunca havia observado um 

caso ou reconhecido esta condição. Também já foi utilizado o termo 

bandas ventriculares, mas a nomenclatura anatômica (Terminologia 

Anatômica, 2001) denomina estas estruturas, atualmente, como 

pregas vestibulares (“Plica vestibularis” – A06.2.09.008). 

 

As PVest são compostas por membrana mucosa, tecido 

adiposo, tecido conjuntivo, tecido muscular e numerosos grupos de 

glândulas mucosas (Reidenbach, 1998). Essencialmente, toda a 

mucosa da traquéia até a prega ariepiglótica é composta por um 

epitélio pseudo-estratificado ciliado colunar, com exceção da borda 

da prega vocal onde é encontrado epitélio escamoso estratificado. 

As glândulas túbulo-alveolares são abundantes, particularmente na 

região do ventrículo laríngeo e promovem a lubrificação das pregas 

vocais (Agarwall, Scherer, Hollien, 2003). Um esqueleto 

ligamentoso fraco e geralmente deficiente é proporcionado a esses 

tecidos da prega vestibular pela membrana quadrangular, 

especialmente em sua porção espessada caudal, chamada de 

ligamento vestibular. Assim, a prega vestibular pode ser descrita 

como um tecido em forma de cunha associado com a margem 
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inferior espessada. A membrana quadrangular, por sua vez, possui 

quatro bordas: anterior e posterior que são fixas e superior e inferior 

que são livres. A borda superior e inferior são espessadas formando 

ligamentos – ariepiglótico e pregas vestibulares. (Reidenbach, 

1998).  

 

O mecanismo de mobilidade das PVest é ainda motivo de 

especulação. Embora a presença de tecido muscular tireo-

aritenóideo lateral a elas seja usualmente aceito, existem 

referências a outros sistemas musculares intimamente relacionados 

às pregas vestibulares. Kotby, Kirchner, Kahane, Basiouny, El-

Samaa (1991) descreveram a presença de músculo ventricular em 

95% de 20 laringes de cadáveres estudadas. Reidenbach (1998) 

reportou a presença de um sistema muscular na porção anterior e 

medial da PVest que provavelmente auxilia no movimento no 

sentido caudal. Em seu estudo com trinta e duas laringes de 

cadáveres adultos identificou três sistemas musculares nas pregas 

vestibulares. Uma camada muscular póstero-lateral foi identificada 

na margem lateral da porção posterior da prega vestibular. Estas 

fibras se estendem sagitalmente e sua contração resulta, 

provavelmente, em adução de todo o tecido da prega vestibular em 

direção à linha média. Na porção anterior da prega vestibular, um 

feixe ântero-lateral foi identificado inserido na cartilagem tireóide 

ventralmente. Um sistema ântero-medial consistido de feixes 

musculares esparsos situados medialmente e dorsalmente ao 

ventrículo laríngeo e sáculo. Eles cursam em direção à margem 

lateral da cartilagem epiglote e à membrana quadrangular 

ventralmente. Essas fibras, possivelmente, exercem pressão caudal 

nas PVest em adição ao movimento adutor. A porção ântero-medial 
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provavelmente corresponde ao músculo ventricular descrito por 

Kruse (1978) e Kotby, Kirchner, Kahane, Basiouny, El-Samaa 

(1991). Agarwal, Scherer, Hollien (2003) postulam a possibilidade 

de que as PVest possam ser movidas por um movimento passivo 

resultante da contração muscular de músculos laterais a estas 

estruturas – musculatura extrínseca da laringe. 

 

Há dúvidas, também, quanto à inervação motora desta 

estrutura. Rosen, Malmgren, Gacek (1983) referem observações 

não publicadas de Rosenburg, Malmgren, Gacek indicando a 

presença de axônios motores do ramo interno do nervo laríngeo 

superior. Nasri, Jasleen, Gerrat, Sercarz, Wenokur, Berke (1996) 

acreditam que a inervação se dê através do ramo tireoaritenóideo 

do nervo laríngeo recorrente. 

 

A região supraglótica parece estar envolvida em todas as 

funções laríngeas. No mecanismo de proteção da vias aéreas, 

durante a deglutição, o fechamento esfinctérico da laringe, é feito 

em três níveis – pregas ariepiglóticas, pregas vestibulares e pregas 

vocais. A musculatura envolvida no fechamento pregas vestibulares 

e pregas ariepiglóticas não é bem conhecida, mas provavelmente 

compreende a parte mais cranial do músculo tireoaritenóideo e os 

músculos ariepiglóticos e tireoepiglótico (Josephson, 1926). Kendall, 

Leonard (1997) postulam que o músculo cricoaritenóideo lateral e o 

tiroaritenóideo estariam envolvidos neste mecanismo esfinctérico. 

Rosen, Murry (1999) somam aos músculos já citados o músculo 

ariepiglótico, o músculo aritenóideo oblíquo e o músculo 

tireoepiglótico. 
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As PVest também estão relacionadas com a fonação. Elas 

produzem secreções importantes na facilitação da produção vocal 

através das pregas vocais. Kutta, Steven, Varoga, Paulsen (2004) 

descrevem a produção dos peptídeos TFF com importantes 

propriedades reológicas, presentes no muco laríngeo. O movimento 

das PVest, também parece ser importante. Agarwall, Scherer, 

Hollien (2003) relatam que as PVest podem medializar-se e 

movimentar-se para baixo durante a fonação. Também agiriam 

modificando a forma do ventrículo laríngeo modificando a cavidade 

de ressonância. A fonação parece ser modificada através da 

chamada atividade supraglótica. A atividade supraglótica é 

entendida como toda a movimentação das estruturas laríngeas, 

imediatamente acima do nível das pregas vocais, que ocorre 

durante a fonação (Stager, Regnell, Gupta, Barkmeier, 2000). 

Descreve-se esta atividade como ântero-posterior, quando as 

cartilagens aritenóideas aproximam-se do pecíolo epiglótico e 

medial quando há a adução das PVest. A atividade supraglótica é 

classificada por estes autores, como estática e dinâmica. Estática 

refere-se a uma posição ou configuração adotada pelas estruturas 

supraglóticas durante a fala encadeada, identificada desde o início 

da fonação, enquanto dinâmica são vários movimentos adutores 

rápidos que ocorrem durante o gesto fonatório. A compressão 

medial é considerada uma atividade estática e dinâmica, enquanto 

a compressão ântero-posterior é considerada somente estática.  

 

Tradicionalmente atividade supraglótica é considerada um 

movimento compensatório que ocorre quando a coaptação glótica 

não é adequada (Pinho, Pontes, Gadelha, de Biase, 2001) ou por 

comportamento associado a um padrão de tensão muscular 
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excessiva – disfonia por tensão muscular. (Morrison, Rammage, 

1993; D’Antonio, Wiogley, Zimmerman, 1995; Hanson, Gerrat, 

Ward, 1984; Smith, Ramig, Dromey, Perez, Samandari, 1995; 

Koufman, Blalock, 1991). A extrema atividade supraglótica, nestes 

casos, resulta na chamada disfonia vestibular ou ventricular, onde a 

fonação ocorre pelo uso da vibração das PVest ao invés das pregas 

vocais (Jackson e Jackson, 1935; Maryn, De Bodt, Van 

Cauwenberge, 2003). 

 

Entretanto, pesquisadores demonstraram que os achados de 

atividade supraglótica também estão presentes em indivíduos com 

voz considerada normal ou adaptada (Casper, Brewer, Colton, 

1984; Pemberton, Russel, Priestley, Haves, Hooper, Clark, 1993; 

Elias, Satalof, Rosen, Heuer, Spiegel, 1997; Stager, Regnell, Gupta, 

Barkmeier, 2000; Sama, Carding, Price, Kelly, Wilson, 2001; Stager, 

Bielamowvicz, Gupta, Maruloo, Regnell, Barkmeier, 2001; Stager, 

Neubert, Miller, Regnell, Bielamowicz, 2003). 

 

Atualmente, a mensuração da atividade supraglótica, 

rotineiramente, é feita através de análise dos achados de vídeo-

laringoscopia, seja por telescopia ou por endoscópios flexíveis 

(Morrison, Nichol, Rammage,1986; Koufman, Blalock, 1991; Rosen, 

Murry, 2000). Os achados do exame endoscópico considerados 

marcantes de atividade supraglótica são descritos como 

medialização das pregas vestibulares ou aproximação antero-

posterior (Morrison, Nichol, Rammage, 1986; Van Lawrence, 1987; 

Koufman, Blalock, 1991; Rosen, Murry, 2000). Em ambos os casos, 

endoscopicamente, há dificuldade na visualização das pregas 

vocais pela compressão da região supraglótica. Esses achados do 
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exame laringológico, apesar da aceitação universal, não são 

suficientes para sua utilização como diagnósticos, segundo 

Behrman, Dahl, Abramson, Schutte (2003). Além disso, todos estes 

achados podem ser considerados empíricos ou, no máximo, 

qualitativos.  

 

Behrman, Dahl, Abramson, Schutte (2003) relataram, em seu 

estudo, a primeira tentativa de quantificar a atividade supraglótica. 

Este método, entretanto, não caracteriza exatamente a 

configuração das principais estruturas da supraglote – as pregas 

vestibulares. Trata, tão somente, de analisar a “rima supraglótica”, 

avaliando se a diminuição deste espaço ocorre no sentido ântero-

posterior ou medial. Seus achados demonstram que a rima 

supraglótica é menor em indivíduos disfônicos, sem lesões 

laríngeas, no sentido AP, mas não no que chama de compressão 

medial. 

 

Agarwal, Scherer, Hollien (2003) referem que estudos 

abordando a geometria das PVest são esparsos, geralmente 

limitados a medir a distância entre elas. Esta distância, em 

indivíduos normais varia de 0,2 a 0,7 cm.  

 

Nemetz, Pontes, Vieira, Yazaki (2005) revelaram mais um 

avanço na avaliação qualitativa da atividade supraglótica, desta vez 

focando a atenção nas PVest. Classificaram as PVest em côncavas, 

lineares e convexas, segundo sua conformação. Estudaram dois 

grupos – um com indivíduos normais e outro com disfonia 

secundária a nódulos, paralisia unilateral de prega vocal e alteração 
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estrutural mínima. Acharam que as PVest côncavas são as mais 

freqüentes, tanto em homens quanto mulheres, sem e com disfonia. 

 

Nódulos vocais são uma entidade clínica caracterizada como 

espessamentos benignos na mucosa da margem livre de ambas as 

pregas vocais, simétricos em localização, podendo ser assimétricos 

em tamanho, com a presença de fenda glótica médio-posterior, 

diretamente relacionada ao mau uso ou ao uso excessivo da voz, 

em laringe com padrão feminino ou infantil (Pontes, Behlau, Kyrillos, 

1994). Na laringe feminina e infantil, a proporção glótica – índice 

que expressa a relação entre as porções cartilaginosas e 

membranosas da glote – está ao redor de 1,0 e nos homens ao 

redor de 1,3 (Pontes, Kyrillos, Behlau, De Biase, Pontes, 2002).  

 

A associação entre nódulos vocais e atividade supraglótica 

ainda é motivo de estudo. Stager, Regnell, Gupta, Barkmeier (2000) 

estudaram um grupo de pacientes com nódulos vocais, um grupo 

de pacientes com disfonia hiperfuncional (sem lesões) e um grupo 

controle, avaliando a atividade supraglótica. Seus resultados 

demonstram que a atividade supraglótica medial foi encontrada em 

45% dos indivíduos do grupo controle, 68% dos pacientes com 

nódulos vocais e 80% do grupo com disfonia hiperfuncional. 

 

Tuma (2005) estudou a configuração das PVest em laringes 

de pacientes com nódulo vocal, utilizando a medida do ângulo no 

ponto de maior afastamento da PVest em relação aos pontos de 

inserção anterior e posterior. Não houve diferença na mensuração 

desta variável em mulheres com nódulos e em normais. Importante 

neste estudo é a introdução de outra medida quantitativa da 
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atividade supraglótica, desta vez focada na PVest – o ângulo do 

arco de curvatura, em seu ponto de maior afastamento. 

 

O objetivo desta tese é o desenvolvimento de método de 

quantificação da conformação da borda livre das PVest, mediante 

mensuração de ângulos na curvatura da borda livre e dos ângulos 

das inserções anterior e posterior e ponto de maior afastamento, 

visando também definir se existem diferenças nas PVest de 

mulheres normais e com nódulos vocais. 
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O material deste estudo constou de oitenta e oito gravações 

em vídeo obtidas por meio de exames de videolaringoscopias 

realizadas no Instituto da Laringe – INLAR, em São Paulo. Eles 

foram obtidos em consultas médicas. As laringes são de indivíduos 

de gênero feminino, com idade entre dezoito e quarenta e cinco 

anos de idade. No grupo controle, as mulheres não apresentavam 

nenhuma queixa ou alteração vocal e serão identificadas neste 

estudo como mulheres normais. O grupo de estudo foi composto 

por mulheres que apresentavam disfonia, cujo diagnóstico 

videolaringoscópico correspondia a nódulos vocais e serão 

identificadas como mulheres com nódulos. Os casos analisados 

foram selecionados de um conjunto de imagens de laringe que não 

apresentava nenhuma das situações abaixo, conforme critérios de 

exclusão: 

 

 Presença de lesões nas pregas vocais à exceção dos 

nódulos vocais; 

 Impossibilidade de localização da inserção da prega 

vestibular quer sob visão direta através da laringoscopia ou 

por inferência através da análise dinâmica quadro a quadro; 

 Má qualidade da imagem arquivada ou presença de 

secreções com impossibilidade de se definir os limites das 

diversas estruturas; 

 Imagens aonde a emissão ocorreu com a presença de 

reflexo nauseoso. 

 

O grupo de estudo foi composto de trinta e sete pacientes e o 

grupo controle por cinqüenta e uma mulheres. Não foi realizado 

nenhum procedimento específico com os pacientes para este 



 13 

estudo, por ter-se tratado de imagens de arquivo. Foram analisadas 

individualmente as PVest em todos os indivíduos, correspondendo a 

um total de setenta e quatro PVest no grupo de estudo e cento e 

duas PVest no grupo controle. 

 

O exame de telelaringoscopia foi realizado sob anestesia 

tópica da cavidade oral e orofaringe com lidocaína 10% spray com o 

paciente sentado e de boca aberta, a língua protraída, envolvida em 

gaze e mantida segura por pinçamento digital. Utilizou-se telescópio 

laríngeo de marca MACHIDA de ângulo 70° e sistema de vídeo 

convencional com microcâmera PANASONIC® KS152 conectada a 

monitor e gravador de vídeo-cassete digital. 

 

Durante o exame, o paciente foi orientado a respirar pela 

boca, sem esforço, e a emitir a vogal /e/ sustentada, em intensidade 

e altura próximas a uma emissão habitual. 

 

As imagens gravadas em fita de vídeo foram, então, 

transferidas para um computador AMD ATLON XP 1600 1.6, com 

sistema operacional Windows 2000, sendo digitalizadas utilizando o 

programa de captura de imagens ADOBE® PREMIERE com placa 

para captura de vídeo PINNACLE® DC 1000. Destas imagens foi 

retirado apenas um quadro durante a fonação do /e/ sustentado, 

entre o início e o fim da emissão. 

 

Estas imagens foram estudadas através de um programa de 

computador para análise de imagens (Sigma Scan 5.0). O programa 

permite a avaliação de uma grande quantidade de parâmetros 

gráficos. 
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Através dos recursos do programa de computador, foi 

marcada a borda da PVest entre seus pontos de inserção anterior e 

posterior, conforme Nemetz, Pontes, Vieira, Yazaki (2005) e Tuma 

(2005).  

 

Foram assinalados os pontos de inserção anterior (A) e 

posterior (B) das PVest. O ponto A corresponde à intersecção entre 

a borda da prega vestibular com a projeção mais posterior da 

epiglote. Por vezes esta intersecção não é um ponto, porém um 

triângulo mais escuro. Nestes casos considera-se o ponto anterior 

como o ápice deste triângulo em oposição à epiglote (figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagem de vídeo-telearingoscopia demonstrando o 

ponto A 
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O ponto B é identificado utilizando como referência a 

superfície da região aritenóidea, a superfície da prega vestibular e a 

superfície da prega vocal. A união destas três superfícies forma três 

linhas confluentes, cujo ponto de intersecção denominamos como o 

ponto posterior. Assim temos uma linha lateral entre a face mais 

escura da região aritenóide quando comparada com a superfície 

mais clara da prega vestibular. Outras duas linhas mediais, uma 

anterior outra posterior. A medial posterior corresponde à junção da 

superfície mais escura da região aritenóidea contra a superfície 

mais clara e brilhante da prega vocal. Já a medial anterior é linha de 

intersecção da superfície da prega vestibular contra a superfície da 

prega vocal. Na determinação desta última, o contraste é dado 

fundamentalmente pela cor e não pela intensidade, visto que 

quando o vestíbulo está exposto, a coloração da prega vocal fica 

mais escura pelo efeito de sombra. Quando isto não ocorre, a 

definição da prega vocal é mais clara e mais brilhante do que a da 

prega vestibular (figura 2).  

 

A união dos pontos A e B por uma reta foi realizada, dividindo 

as PVest em três grupos, qualitativamente - côncavo, linear ou 

convexo, conforme classificação de Nemetz, Pontes, Vieira, Yazaki 

(2005). Chama-se de PVests côncavas àquelas que revelam curva 

lateral ao segmento AB. Lineares são aquelas em que a borda 

encontra-se por sobre a reta AB. Convexas são aquelas PVests 

cuja borda localiza-se medial ao segmento AB. 

 



 16 

 

 

Figura 2 – Imagem de vídeo-telelaringosocopia demonstrando o 

ponto B. 

 

Foi realizado um traçado ligando-se os pontos A e B por sobre 

a borda da PVest. Esse traçado gerou, a cada 5 pixels, pontos de 

coordenadas (x,y) (Figura 4). Esses dados foram armazenados em 

uma planilha Excel (Microsoft®). Gerou-se conjuntos de 

coordenadas (x,y) foram transportados para o programa de 

computador MATLAB®. O tratamento para interpolação destes 

pontos de coordenadas (x,y) foi realizada através do modelo 

matemático que se segue. 

 

A idéia básica implementada nesta tese consiste em ajustar 

polinômios de segundo e terceiro graus a feições relevantes nas 

imagens digitalizadas a partir de vídeo-telelaringoscopias, onde 

demarcou-se a borda livre das pregas vestibulares. 
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O processo de ajustamento consiste em obter-se estimativas 

para os coeficientes dos polinômios por meio do critério dos 

mínimos quadrados. Este processo de ajustamento pode ser 

descrito da seguinte forma: seja um polinômio de terceiro grau 

 
  x = ay3 + by2 + cy + d                                    (1) 
 
Neste caso, a forma específica de (1) depende dos valores 

numéricos selecionados para cada um dos quatro coeficientes 

(a,b,c,d). Em particular, as variáveis x (variável dependente) e y 

(variável independente) representam a posição, em um sistema de 

coordenadas ligado à imagem, de pontos de feições, a ser 

matematicamente descrita pelo polinômio (1). Isso significa que a 

posição no plano da imagem de cada ponto situado sobre a feição 

em análise, fica definida por um par de coordenads (x,y) que 

satisfazem (1). 

 

O problema aqui compreende duas etapas distintas 

 

(i) estimação, para cada imagem, dos coeficientes 

em (1) 

(ii) utilização do polinômio definido em (i) como o 

modelo matemático que descreve a feição sendo 

analisada 

 

Estimação dos coeficientes: 

 

Este processo corresponde à etapa (i) acima. A solução 

adotada nesta tese consiste em utilizar (1) na formação de um 

sistema de equações lineares (2) no qual os quatro coeficientes são 
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tratados como incógnitas e os correspondentes pares de 

coordenadas (x,y) são assumidas como grandezas conhecidas. Os 

pontos que geram estes pares de coordenadas conhecidas são por 

sua vez conhecidos como “pontos de controle” e no presente caso 

resultam do processo de digitalização das feições em estudo na 

imagem. 

 

No processo de digitalização, coleta-se pares de coordenadas 

(x,y) caracterizando a posição de pontos sobre a feição. 

 

Seja ‘n’ o número de pontos de controle, isto é, pontos que 

pertencem à feição ou linha sendo analisada e cuja posição no 

plano de imagem é conhecida (x,y). Neste caso, cada ponto gera 

uma equação do tipo (1) 

 

   x1 = ay1
3 + by1

2 + cy1 + d    

   x2 = ay2
3 + by2

2 + cy2 + d                        (2) 

   .        .          .         .       . 

   .        .          .         .       .   

   Xn = ayn
3 + byn

2 + cyn + d 

 

Isto é, tem-se um sistema de ‘n’ equações e quatro incógnitas. 

Em notação matricial o sistema (2) pode ser escrito de uma forma 

mais conveniente como: 
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Ou simbolicamente: 

 

   X = Y  P                                       (3) 

 

onde: 

X é um vetor (n x 1) contendo as coordenadas ‘x’ dos ‘n’ pontos; 

Y é uma matriz (n x 4) contendo os elementos relativos às 

coordenadas ‘y’ dos ‘n’ pontos de controle e 

P é um vetor (4 x 1) contendo as incógnitas (coeficientes de (1)) 

 

O sistema de equações lineares (2), (3) é superdeterminado, 

isto é, o número de equações (n) é maior do que o número de 

incógnitas (igual a quatro neste caso). Neste caso, o sistema não 

tem solução, isto é, não existe um conjunto de valores numéricos 

para os coeficientes em P que satisfaça as ‘n’ equações 

simultaneamente. O sistema (2) fica então: 

 

   v1 = x1 – (ay1
3 + by1

2 + cy1 + d) 

   v2 = x2 – (ay2
3 + by2

2 + cy2 + d) 

   .       .        .          .         .       .  

   .       .        .          .         .       . 

   vn = xn – (ayn
3 + byn

2 + cyn + d) 
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isto é, a adoção de um conjunto de valores numéricos para os 

coeficientes de (1) resultará em um erro ou resíduo (vi) em cada 

equação. 

 

Em notação matricial, o sistema acima pode ser escrito como: 
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Ou: 

 

V = X – Y  P                                    (4) 

   

A idéia fundamental no método dos mínimos quadrados 

consiste em buscar a solução que minimiza o somatório dos 

quadrados dos resíduos resultantes em cada equação, isto é, v1
2 

+v2
2+......vn

2 = mínimo 

 

Em notação matricial: 

 

   v1
2 + v2

2 + .....+ vn
2 = VT  V 
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Empregando-se (4), o critério dos mínimos quadrados pode 

ser escrito como: 

 

 

  VT V =  (X – Y P)T (X – Y P) 

 

  VT V =  XT X – XT Y P – PT YT X  +  PT YT Y P 

 

como o termo (PT YT X)  tem dimensão (1 x 1), isto é, é um escalar 

então é idêntico ao seu transposto. A equação acima pode então 

ser re-escrita como: 

 

  VT V =  XT X – 2 XT Y P  +  PT YT Y P 

 

Minimizando VT V com relação ao vetor das incógnitas (P): 

 

zeroYTYTP2YTX2
(P)

)VT(V





 

 

e o valor estimado para os coeficientes em (1) é então fornecido por   

 

P = (YT Y)-1 YT X 

 

A metodologia para implementação de polinômio de diferente 

ordem segue o mesmo roteiro, resultando apenas em alterações da 

matriz Y. 

 

O programa “medical_image_3” (Apêndice 1), desenvolvido 

em ambiente MATLAB® implementa a solução do problema de 
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ajustamento de feições lineares de imagens digitalizadas, utilizando 

polinômios de segundo e terceiro graus. 

 

Através destes procedimentos, a curvatura antes determinada 

pela marcação da borda da PVest foi ajustada (Figura 5 e 6). Por 

esse ajuste, estabeleceu-se 11 pontos, que unidos, corresponderam 

a 10 retas iguais em tamanho. Foram medidos, através do 

programa de computador MATLAB® os ângulos entre estas 10 

retas, em graus. Resultaram nove ângulos, de anterior para 

posterior - α1-9. A figura 7 demonstra a plotagem dos traçados 

realizados através do programa MATLAB, sendo o traçado azul os 

pontos marcados na imagem, em vermelho o polinômio de terceiro 

grau e em verde os 11 pontos que delimitam as 10 retas. 

 

 

 

Figura 3 – Imagem de vídeo-telelaringoscopia com os pontos A e B 

identificados. 
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Figura 4 – Imagem de vídeo-telelaringoscopia com a marcação das 

bordas das pregas vestibulares.  

 

Figura 5 – Imagem de vídeo-telelaringoscopia com a curvatura 

ajustada através do polinômio. 
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Figura 6 – Imagem de vídeo-telelaringoscopia com sobreposição 

das curvas de marcação e da ajustada 

 

 

Figura 7 – Demonstração dos pontos marcados na imagem laríngea 

(azul), do polinômio de terceiro grau (vermelho) e dos 11 pontos 

determinantes das 10 retas, através de plotagem. 
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Outra medida realizada foi neste estudo, chamada de 

triângulo de conformação, onde se utilizou novamente o programa 

de análise de imagens.  

 

Utilizou-se, novamente, os pontos A e B. Traçou-se uma reta 

entre os mesmos – segmento AB - e identificou-se o ponto de maior 

afastamento da borda da PVest, tanto em casos de PVests com 

comportamento côncavo, linear ou convexo. 

 

O ponto mais afastado do segmento AB foi chamado de ponto 

C. Traçou-se um triângulo ABC (Figura 8). Os ângulos internos 

destes triângulos foram medidos, em graus, através do programa de 

computador SigmaScan 5.0. Chamou-se de ângulo anterior o 

ângulo entre os segmentos AB e AC. De ângulo posterior o ângulo 

entre o segmento AB e BC e ângulo do arco o ângulo entre os 

segmentos AC e BC. 

 

 

Figura 8 – Demonstração dos pontos A, B, C e triângulo de 

conformação 
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A partir da coleta de todos os dados, foi elaborado um banco 

de dados com o programa de computador SPSS®, versão 11.0. O 

banco de dados incluiu as seguintes variáveis: comportamento 

qualitativo da curvatura das PVests – côncavo, linear ou convexo; 

participante do grupo de indivíduos normais ou portadores de 

nódulos; valor numérico dos nove ângulos de curvatura das PVest 

(α1-9); valor numérico dos ângulos dos triângulos – anterior, do arco 

e posterior (αant, αarc αpost). 

 

Foram realizados, nesta tese, dois estudos. No primeiro – 

estudo 1 – dividiu-se PVests em três grupos: côncavas, lineares e 

convexas. Estudou-se, então os ângulos α1-9 e os ângulos do 

triângulo αant, αarc αpost . 

 

O estudo 2 comparou o grupo de indivíduos com nódulos e o 

grupo controle sem lesões laríngeas ou queixas vocais. As PVest 

foram classificadas em côncavas, lineares e convexas e suas 

características quantitativas através da medida dos ângulos de 

curvatura e do triângulo de conformação foram estabelecidas. 

 

As relações entre os grupos e as variáveis foram feitas 

através do mesmo pacote SPSS®, utilizando-se vários testes 

estatísticos, estabelecendo os resultados.  

 

Foi utlizado o teste Qui-quadrado de Pearson ou Exato de 

Fisher para testar associações entre variáveis categóricas. A 

igualdade de médias entre dois grupos foi testada pelo teste T 

quando as suposições para este teste estivessem satisfeitas. Caso 
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contrário, o seu equivalente não-paramétrico, Mann-Whitney, foi 

realizado. Para comparar as médias de três grupos, a ANOVA foi 

usada e quando houve diferenças, a análise seguiu com as 

comparações múltiplas de médias pelo teste de Tukey. No caso em 

que as suposições não estivessem atendidas para a ANOVA, o 

teste de Kruskal-Wallis o substituiu. As variáveis categóricas serão 

apresentadas na forma de freqüências e porcentagens, enquanto 

que as variáveis contínuas serão apresentadas por média e desvio-

padrão. Foi estabelecido como nível de significância um erro alfa de 

até 5%. 

 

Através da curva Receiver Operator Characteristic (ROC) 

foram estabelecidos pontos de corte para os ângulos com o objetivo 

de estabelecer um diagnóstico para diferentes tipos de configuração 

de PVest. Para cada ponto de corte serão apresentadas as medidas 

de sensibilidade e especificidade. 

 

Este estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina, registrado com o número 0294/05, tendo sido 

aprovado (Apêndice 2). 

 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

Os dados coletados durante a realização deste trabalho, 

utilizando os métodos descritos previamente, permitiram chegar aos 

resultados que serão apresentados a partir deste ponto. As tabelas 

numeradas de 1 a 8 referem-se ao estudo 1, enquanto que as 

tabelas 9 a 23 são pertencentes ao estudo 2. 
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Tabela 1 – Ângulos de curvatura das pregas vestibulares (α1-9), em 
graus, quando classificadas, qualitativamente, como côncavas, 
lineares ou convexas. 

 
 
 
 

Ângulo Côncava (n=127)  
média (DP)  

Linear (n=31)  
média (DP) 

Convexa (n=18)  
média (DP)  

p 

α 1  1, 2 4,36 (2,37) a 0,30 (3,59) b -3,31 (2,89) c 0,000* 
α 2  1, 2 3,94 (2,07) a 0,34 (2,80) b -2,75 (2,31) c 0,000* 
α 3  1, 2 3,53 (1,70) a 0,38 (2,01) b -2,20 (1,52) c 0,000* 
α 4  1, 2 3,18 (1,35) a 0,44 (1,40) b -1,68 (1,01) c 0,000* 
α 5  1, 2 2,88 (1,20) a 0,18 (1,32) b -1,24 (1,00) c 0,000* 
α 6  1, 2 2,60 (1,34) a -0,06 (1,75) b -1,31 (1,21) c 0,000* 
α 7  1, 2 2,46 (1,53) a -0,23 (2,40) b -1,91 (1,29) c 0,000* 
α 8  1, 2 2,44 (1,68) a 0,14 (2,12) b -2,61 (1,88) c 0,000* 
α 9  1, 3 2,51 (1,80) a 0,22 (2,01) b -3,28 (2,42) c 0,000* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 * Significância estatística (p<0.05) 
1  Média (desvio padrão)  
2  ANOVA 
3  Teste Kruskal-Wallis 
a b c  Sistema de letras para as comparações múltiplas de médias utilizando o teste de Tukey  
após a ANOVA. Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente. 
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Tabela 2 – Ângulos do triângulo de conformação das pregas 
vestibulares, em graus, quando classificadas, qualitativamente, 
como côncavas, lineares ou convexas, em valores absolutos. 

 
 
 
 

Ângulos Côncavo n = 127 
média (DP) 

Linear n= 31 
média (DP) 

Convexo n= 18 
média (DP) 

p 

     
Anterior 1, 2 7,70 (3,40) a 1,80 (1,82) b 4,20 (2,66) c 0,000* 
Arco 1, 3 162,40 (6,10) a 175,80 (4,25) b 171,10 (5,67) c 0,000* 
Posterior 1, 3 9,90 (4,15) a 2,40 (2,72) b 4,70 (3,50) c 0,000* 
     

 

 
 
 
 
 
 
 

* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 ANOVA 
3 Teste Kruskal-Wallis 
a b c  Sistema de letras para as comparações múltiplas de médias utilizando o teste de Tukey 
após a ANOVA e teste de comparações múltiplas de médias após Teste Kruskal-Wallis. Médias 
seguidas da mesma letra não diferem significativamente. 
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Tabela 3 – Pontos de corte, em graus, dos ângulos de curvatura 
das pregas vestibulares (α1-9) para classificação como côncavas ou 
lineares, sensibilidade e especificidade. 
 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

α 1 2,74 0,709 0,710 
α 2 2,73 0,709 0,806 
α 3 2,08 0,795 0,742 
α 4 1,79 0,866 0,839 
α 5 1,48 0,906 0,903 
α 6 1,01 0,874 0,839 
α 7 1,12 0,764 0,806 
α 8 1,28 0,724 0,677 
α 9 1,55 0,654 0,677 

 

 

 
 
 

Tabela 4 – Pontos de corte, em graus, dos ângulos de curvatura 
das pregas vestibulares (α1-9) para classificação como lineares ou 
convexas, sensibilidade e especificidade. 
 

 

Ângulo Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

α 1 -0,364 0,677 0,833 
α 2 -0,706 0,710 0,722 
α 3 -0,724 0,742 0,722 
α 4 -0,483 0,774 0,833 
α 5 -0,662 0,774 0,722 
α 6 -0,460 0,677 0,722 
α 7 -0,859 0,742 0,778 
α 8 -1,355 0,806 0,778 
α 9 -1,109 0,742 0,778 
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Tabela 5 – Pontos de corte, em graus, dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares para classificação como 
côncavas ou lineares. 

 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior 1 3,79 0,929 0,889 
Arco 2 169,54 0,926 0,898 
Posterior 1 5,73 0,906 0,852 
    

 
 

1 Valores acima podem ser classificados como côncavas 
2 Valores acima podem ser classificados como lineares 

 
 
 
 
Tabela 6 – Pontos de corte, em graus, dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares para classificação como 
convexas ou lineares 
 
 
 

Ângulo Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior 1 -0,942 0,824 0,944 
Arco  2 -176,27 0,833 0,882 
Posterior 1 -1,063 0,824 0,944 
    

 
 

1 Valores acima podem ser classificados como lineares 
2 Valores acima podem ser classificados como convexos 
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Tabela 7 – Ângulos de curvatura das pregas vestibulares (α1-9), 
quando classificadas, qualitativamente, como côncavas e convexas, 
em graus, em valores absolutos. 
 

 

Ângulos Côncava 
n=127  

Convexa 
n=18  

p 

    
     α 1 1, 2 4,36 (2,37) 3,31 (2,89) 0,092 
     α 2 1, 2 3,94 (2,07) 2,75 (2,31) 0,025* 
     α 3 1, 2 3,53 (1,70) 2,20 (1,52) 0,002* 
     α 4 1, 2 3,18 (1,35) 1,68 (1,01) 0,000* 
     α 5 1, 2 2,88 (1,20) 1,24 (1,00) 0,000* 
     α 6 1, 2 2,60 (1,34) 1,31 (1,21) 0,000* 
     α 7 1, 2 2,46 (1,53)  1,91 (1,45) 0,155 
     α 8 1, 2 2,44 (1,69)  2,61 (1,88)  0,697 
     α 9 1, 3 2,51 (1,81) 3,28 (2,42) 0,242 
    

 
 

* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste t 
3  Teste Mann-Whitney 

 
 
 

Tabela 8 – Ângulos do triângulo de conformação das pregas 
vestibulares quando classificadas, qualitativamente, como côncavas 
e convexas, em graus, em valores absolutos. 
 

 

Ângulo 
 

Côncavo 
n=127 

Convexo 
n=18 

p 

    
Anterior 1, 2 7,70 (3,40) 4,20 (2,66) 0,000* 
Arco 1, 3 162,40 (6,10) 171,10 (5,67) 0,000* 
Posterior 1, 3 9,90 (4,15) 4,70 (3,44) 0,000* 
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Tabela 9 – Distribuição das pregas vestibulares classificadas 
como côncavas, lineares e convexas no grupo de mulheres 
normais e no grupo de mulheres com nódulos vocais. 

 
 
 

 

Classificação Normais 
n = 102 

Nódulos 
n = 74 

p 

    
Côncavo 4 79 (77,5%) 48 (64,9%)  
Linear 12 (11,8%) 19 (25,7%)  
Convexo 11 (10,8%) 7 (9,5%) 0,002* 
    

 
 
 
* Significância estatística (p<0.05) 
4 Teste Exato de Fisher 
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Tabela 10 – Ângulos de curvatura das pregas vestibulares (α1-
9), em graus, no grupo de mulheres normais e no grupo de 
mulheres com nódulos vocais. 

 
 

Ângulos Normais 
n = 102 

Nódulos 
n = 74 

p 

α1  1, 2 2,64 (3,52) 3,37 (3,74) 0,192 
α2  1, 2 2,44 (3,04) 3,02 (3,19) 0,226 
α3  1, 2 2,27 (2,54) 2,68 (2,61) 0,297 
α4  1, 2 2,16 (2,10) 2,33 (2,12) 0,605 
α5  1, 2 2,04 (1,90) 1,95 (1,87) 0,764 
α6  1, 2 1,93 (1,97) 1,50 (1,95) 0,158 
α7  1, 2 1,81 (2,27) 1,23 (2,13) 0,090 
α8  1, 2 1,82 (2,33) 1,15 (2,44) 0,067 
α9  1, 3 1,80 (2,58) 1,21 (2,85) 0,445 

 

 
* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste T 
3 Teste Mann- Whitney 

 

 

 

Tabela 11 – Ângulos do triângulo de conformação das pregas 
vestibulares, em graus, no grupo de mulheres normais e no 
grupo de mulheres com nódulos vocais. 

 

Ângulos Normais 
n = 102  

Nódulos 
n = 74 

p 

    
Anterior 1, 2 5,67 (5,19) 4,85 (5,03) 0,298 

Arco 1,  3 120,87  (112,85) 125,03 (111,41) 0,067 
Posterior 1, 3 7,57 (6,71) 6,30 (5,69) 0,113 

    

 
* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste T 
3 Teste Mann-W 
4 Teste Exato de Fisher 
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Tabela 12 – Ângulos de curvatura de pregas vestibulares (α1-9), em 
graus, classificadas, qualitativamente, como côncavas, lineares e 
convexas em mulheres normais e em mulheres com nódulos vocais. 
 
 
 
 

Ângulos 
Côncavos n = 127 

média (DP)  
Lineares n = 31  

média (DP) 
Convexos n =18  

Média (DP) 

 
Normais 

n=79  
Nódulos 

n=48  
p 

Normais 
N=12  

Nódulos 
n=19  

p 
Normais 

n=11  
Nódulos 

n=7  
P 

          

     α1 1, 2 3,92 (2,38) 5,07 (2,18) 0,007* -1,01 (3,80) 1,96 (2,71) 0,016* -2,55 (2,69) -4,51 (2,98) 0,168 

     α 2 1, 2 3,55 (2,11) 4,57 (1,86) 0,006* -0,66 (3,00) 1,60 (2,11) 0,019* -2,09 (2,24) -3,78 (1,92) 0,119 

     α 3 1, 2 3,21 (1,80) 4,07 (1,38) 0,003* -0,29 (2,15) 1,24 (1,57) 0,029* -1,70 (1,66) -3,00 (0,87) 0,046* 

     α 4 1, 2 2,96 (1,47) 3,55 (1,05) 0,010* 0,06 (1,55) 0,91 (1,09) 0,087 -1,33 (1,10) -2,22 (0,59) 0,043* 

     α 5 1, 2 2,79 (1,30) 3,03 (1,02) 0,274 -0,12 (1,60) 0,56 (0,84) 0,190 -0,97 (0,73) -1,66 (1,27) 0,225 

     α 6 1, 2 2,65 (1,39) 2,53 (1,27) 0,644 -0,31 (2,24) 0,25 (0,92) 0,425 -0,78 (0,67) -2,15 (1,44) 0,014* 

     α 7 1, 2 2,58 (1,62) 2,25 (1,37) 0,233 -0,66 (3,04) 0,31 (1,26) 0,316 -1,07 (0,75) -3,23 (1,32) 0,000* 

     α 8 1, 2 2,59 (1,81) 2,19 (1,42) 0,198 -0,17 (2,41) 0,53 (1,76) 0,357 -1,53 (1,08) -4,30 (1,62) 0,000* 

     α 9 1, 3 2,64 (1,95) 2,31 (1,53) 0,524 -0,25 (2,83) 0,83 (2,33) 0,269 -2,00 (1,59) -5,30 (2,16) 0,004* 

          

 
 
 * Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste T 
3 Teste Mann-Whitney 
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Tabela 13 – Ângulos do triângulo de conformação de pregas 
vestibulares, em graus, classificadas, qualitativamente, como 
côncavas e convexas em mulheres normais e em mulheres com 
nódulos vocais. 
 

 

 

 

 

Ângulos 
Côncavas n = 127 

média (DP)  
Convexas n =18 

média (DP) 

 
Normais 

n=79  
Nódulos 

n=48  
p 

Normais 
n=11  

Nódulos 
n=7  

p 

Anterior 1, 2 7,80 (3,52) 7,50 (3,20) 0,729 -3,90 (2,49) -4,70 (3,01) 0,489 
Arco 1, 3 161,90 (6,30) 163,20 (5,75) 0,226 -171,40 (5,80) -170,70 (5,89) 0,860 
Posterior 1, 3 10,30 (4,44) 9,30 (3,58) 0,201 -4,70 (3,85) -4,60 (3,15) 1,00 
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Tabela 14 – Pontos de corte dos ângulos de curvatura das pregas 
vestibulares (α1-9), em graus, sensibilidade e especificidade para 
classificar como côncavas ou lineares em mulheres com nódulos 
vocais. 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
α1 3,33 0,833 0,789 
α2 2,92 0,854 0,789 
α3 2,72 0,854 0,842 
α4 2,16 0,917 0,895 
α5 1,48 0,979 0,947 
α6 1,01 0,875 0,789 
α7 0,97 0,813 0,789 
α8 1,51 0,667 0,684 
α9 1,41 0,688 0,632 

    

 
 

Tabela 15 – Pontos de corte dos ângulos de curvatura das pregas 
vestibulares (α1-9), em graus, sensibilidade e especificidade para 
classificar como côncavas ou lineares em mulheres normais. 
 
 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
α1 2,06 0,722 0,750 
α2 2,21 0,709 0,750 
α3 1,96 0,759 0,750 
α4 1,50 0,861 0,833 
α5 1,13 0,937 0,833 
α6 1,26 0,848 0,833 
α7 0,94 0,848 0,750 
α8 1,30 0,722 0,750 
α9 0,59 0,873 0,667 
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Tabela 16 – Pontos de corte dos ângulos de curvatura das pregas 
vestibulares (α1-9), em graus, sensibilidade e especificidade para 
classificar como convexas ou lineares em mulheres com nódulos 
vocais. 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
α1 -1,875 0,947 0,857 
α2 -1,923 0,947 0,857 
α3 -1,700 1,000 1,000 
α4 -0,914 0,947 1,000 
α5 -0,439 0,842 1,000 
α6 -0,911 0,895 0,857 
α7 -1,671 0,947 1,000 
α8 -1,717 0,947 1,000 
α9 -1,761 0,947 1,000 

    

 

 
Tabela 17 – Pontos de corte dos ângulos de curvatura das pregas 
vestibulares (α1-9), em graus, sensibilidade e especificidade para 
classificar como convexas ou lineares em mulheres normais. 
 

 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Α1 - - - 
Α2 - - - 
Α3 - - - 
Α4 -0,678 0,750 0,636 
Α5 - - - 
Α6 - - - 
Α7 - - - 
Α8 - - - 
α9 - - - 
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Tabela 18 – Ângulos de curvatura de pregas vestibulares (α1-9), em 
graus, classificadas qualitativamente como côncavas e convexas 
em mulheres normais e em mulheres com nódulos vocais. 
 
 

 
 

Ângulos Normais n = 90 
média (DP) 

P Nódulos n = 55 
média (DP)  

p 

 
Côncavos 

n = 79 
Convexos 

n = 11  
 

Côncavos 
n = 48  

Convexos 
n = 7  

 

       
α1 1, 2 3,92 (2,38) 2,55 (2,69) 0,083 5,07 (2,18) 4,51 (2,98) 0,547 
α2 1, 2 3,55 (2,11) 2,09 (2,24) 0,036* 4,57 (1,86) 3,78 (1,92) 0,298 
α3 1, 2 3,21 (1,80) 1,70 (1,66) 0,010* 4,07 (1,38) 3,00 (0,87) 0,051 
α4 1, 2 2,96 (1,47) 1,33 (1,10) 0,001* 3,55 (1,05) 2,22 (0,59) 0,002* 
α5 1, 2 2,79 (1,30) 0,97 (0,73) 0,000* 3,03 (1,02) 1,66 (1,27) 0,002* 
α6 1, 2 2,65 (1,39) 0,78 (0,67) 0,000* 2,53 (1,27) 2,15 (1,44) 0,462 
α7 1, 2 2,58 (1,61) 1,07 (0,75) 0,000* 2,25 (1,37) 3,23 (1,32) 0,082 
α8 1, 2 2,59 (1,82) 1,53 (1,08) 0,013* 2,19 (1,42) 4,30 (1,62) 0,001* 
α9 1, 2 2,64 (1,95) 2,00 (1,59) 0,299 2,31 (1,53) 5,30 (2,16) 0,000 

       
 

 
 

 
* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste t 
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Tabela 19 – Ângulos do triângulo de conformação de pregas 
vestibulares, em graus, classificadas, qualitativamente, como 
côncavas e convexas em mulheres normais e em mulheres com 
nódulos vocais. 
 

 

 

 

 

Ângulos Normais n = 90 
média (DP) 

p Nódulos n = 55 
media (DP) 

p 

 
Côncavas 

n = 79 
Convexas 

n = 11  
 

Côncavas 
n = 48  

Convexas 
n = 7 

 

       
     Anterior 1, 2 7,80 (3,52) 3,90 (2,49) 0,001* 7,50 (3,20) 4,70 (3,01) 0,036* 
     Arco 1, 2 161,90 (6,30) 171,30 (5,80) 0,000* 163,20 (5,75) 170,70 (5,89) 0,002* 
     Posterior 1, 2 10,30 (4,44) 4,80 (3,76) 0,000* 9,30 (3,58) 4,60 (3,15) 0,002* 
       

 
 
 
 
* Significância estatística (p<0.05) 
1 Média (desvio padrão) dentro de cada grupo 
2 Teste t 
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Tabela 20 – Pontos de corte dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares, em graus, sensibilidade e 
especificidade para classificar como côncavas ou lineares em 
mulheres com nódulos vocais. 

 
 
 

 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior 3,80 0,938 0,882 

Arco 169,04 0,941 0,896 
Posterior 6,38 0,813 0,824 

    
 

 

 

 

Tabela 21 – Pontos de corte dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares, em graus, sensibilidade e 
especificidade para classificar como côncavas ou lineares em 
mulheres normais, 
 
 
 
 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior 2,68 0,987 0,900 
Arco 169,35 1,000 0,899 
Posterior 5,12 0,911 1,000 
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Tabela 22 – Pontos de corte dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares, em graus, sensibilidade e 
especificidade para classificar como convexas ou lineares em 
mulheres com nódulos vocais, 

 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior -0,698 0,750 1,000 
Arco -178,50 1,000 0,750 
Posterior -0,659 0,750 1,000 
    

 
 

 

 
 
 

Tabela 23 – Pontos de corte dos ângulos do triângulo de 
conformação das pregas vestibulares, em graus, sensibilidade e 
especificidade para classificar como convexas ou lineares em 
mulheres normais, 
 

 

 

Ângulos Ponto de Corte Sensibilidade Especificidade 

    
Anterior -0,942 0,889 0,909 
Arco -177,89 0,909 0,889 
Posterior -1,063 0,889 0,909 
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COMENTÁRIOS 
 

 

 

 

 



 46 

A avaliação clínica da atividade supraglótica durante a 

fonação é realizada, principalmente, através de medidas empíricas 

e qualitativas. A análise desta atividade sempre foi realizada através 

da visualização da laringe, durante a fonação, por laringoscopia 

indireta (Jackson, Jackson, 1936), por telelaringoscopia, 

fibrolaringoscopia flexível ou estroboscopia (Van Lawrence, 1987; 

Koufman, Blalock, 1991; Morrison, Rammage, 1993; Nasri, Jasleen, 

Gerrat, Sercarz, Wenokur, Berke, 1996; Rosen, Murry, 2000). Todos 

estes autores referem os achados de constrição ântero-posterior – 

aproximação das aritenóides do pecíolo epiglótico, assim como a 

compressão medial – medialização das PVest – representativos de 

aumento de atividade supraglótica. Behrman, Dahl, Abramson, 

Schutte (2003) e por Tuma (2005) propuseram métodos 

quantitativos de mensuração desta atividade que serão analisados 

e discutidos adiante. 

 

Imaginamos que a elaboração de um método objetivo para 

estudar e analisar a atividade das PVest fosse um estudo pertinente 

para a continuidade do entendimento da atividade supraglótica 

durante a fonação. 

 

O nosso estudo seguiu exatamente na linha de raciocínio da 

necessidade de quantificar o comportamento das PVest durante a 

fonação para que possamos entender melhor a atividade 

supraglótica nesta função laríngea. Quisemos demonstrar a 

possibilidade de poder-se quantificar o comportamento da 

configuração das PVest, tanto em indivíduos femininos normais 

como em portadoras de nódulos vocais. No caso, estudamos o 

comportamento da curvatura da borda da PVest e seu ponto de 
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maior afastamento, fosse lateral ou medialmente, como indicativos 

de sua atividade. Utilizamos dois instrumentos – nove ângulos de 

curvatura da borda das PVest e o triângulo de conformação. Estes 

instrumentos utilizados são inéditos, ainda não demonstrados na 

literatura. 

 

Ao utilizarmos um programa de computador para análise de 

imagens, usamos, para a marcação da curvatura das PVest, o 

“mouse”. Este traçado mostra-se irregular, conforme demonstra a 

figura 4. A idéia do processo de interpolação usado foi exatamente 

ajustar esta curvatura para que pudéssemos trabalhar com modelos 

mais adequados. 

 

Nódulos vocais têm listado em sua etiopatogenia o abuso 

vocal e a tensão fonatória. Um dos sinais de tensão fonatória é 

exatamente o aumento da atividade supraglótica (Jackson e 

Jackson, 1935; Hanson, Gerrat, Ward, 1984; Koufman, 

Blalock,1991; Morrison, Rammage, 1993; D’Antonio, Wiogley, 

Zimmerman, 1995; Smith, Ramig, Dromey, Perez, Samandari, 1995; 

Maryn, De Bodt, Van Cauwenberge, 2003).  

 

Escolhemos para formar nossa amostra os grupos que 

apresentaram importante diferença no estudo de Nemetz, Pontes, 

Vieira, Yazaki (2005). Naquele estudo, houve significativa diferença 

na configuração qualitativa das PVest (côncavas, lineares e 

convexas) entre os grupos de mulheres eufônicas e disfônicas. No 

grupo de disfônicas havia mulheres com nódulos vocais, alterações 

estruturais mínimas e paralisia unilateral de prega vocal.  
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Em um primeiro momento, desenvolvemos a quantificação 

dos achados qualitativos realizados por Nemetz, Pontes, Vieira, 

Yazaki (2005), quando estabeleceram que as PVest se 

comportavam como côncavas, lineares e convexas. Para tanto, 

decidimos avaliar o grau de curvatura das PVest classificadas 

qualitativamente como côncavas, lineares e convexas, assim como 

descritas por estes autores. Quisemos quantificar em valores, no 

caso graus, a concavidade, a linearidade e a convexidade das 

PVest. Os achados da tabela 1 e anexo 1 demonstram isso. 

Estabelecemos, pelo método descrito, que os nove ângulos (α 1-9) 

de curvatura das PVest côncavas são positivos. As PVest que têm 

característica qualitativa de lineares têm ângulos de curvatura que 

tendem à zero. Não encontramos o valor zero absoluto, pois 

sempre há uma pequena tendência à concavidade, convexidade ou 

ambos. As convexas, por outro lado, têm angulação negativa, pois a 

borda livre está medial à reta determinada pelos pontos A e B. Entre 

outros aspectos deste método, é fundamental a correta identificação 

dos pontos A e B. A determinação destes pontos foi importante para 

o sucesso e seguem, exatamente, a descrição estabelecida por 

Nemetz, Pontes, Vieira, Yazaki (2005) e Tuma (2005). 

 

Os ângulos das PVest classificadas qualitativamente como 

côncavas têm ângulos cujos valores são maiores, numericamente, 

que os das PVest convexas. Infere-se, por estes resultados, que a 

medialização de PVest não permite uma curvatura tão acentuada 

quanto àquela das PVest classificadas qualitativamente como 

côncavas (Tabela 7).  

 



 49 

É provável que estes achados sejam de valia no sentido de 

desenvolver-se uma classificação objetiva do grau de medialização 

das PVest relacionando com, por exemplo, esforço vocal ou mesmo 

com o grau de incompetência glótica existente em várias desordens 

glóticas que provocam fendas fonatórias – paralisias, sulcos vocais 

e, mesmo, nódulos vocais. Ressalte-se que este não era um dos 

objetivos deste trabalho. 

 

Foi também possível observar que as curvaturas das bordas 

das PVest convexas e côncavas diferem no grau de angulação, 

quando analisamos os ângulos de curvatura ao longo da mesma. 

Encontramos que os ângulos de curvatura das PVest côncavas no 

terço anterior são mais agudos (ângulo médio 3,940), seguidos pelo 

terço médio (2,880) e terço posterior (2,470). Já nas PVest 

convexas, as curvaturas médias dos terços anterior e posterior são 

semelhantes (2,750 e 2,600, respectivamente) e do terço médio 

menos aguda (1,410). Acreditamos que a atividade supraglótica no 

que se refere às PVest, não é caracterizada como um simples 

movimento adutor. Ocorrem diferenças significativas na curvatura, 

que demonstram as características anátomo-funcionais complexas 

destas estruturas. 

 

Outros significativos achados foram os pontos de corte que 

diferenciam PVest através da medida de seus ângulos. No caso, 

conseguimos estabelecer estes pontos de corte entre PVest 

côncavas e lineares e entre PVest lineares e convexas (Tabelas 3 e 

4). Isso significa dizer que temos, em nossa amostra, um valor, em 

cada um dos nove ângulos que “diagnostica” se uma PVest é 

côncava, linear ou convexa. Este diagnóstico é fortalecido pelos 
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testes de sensibilidade e especificidade utilizados. Para separar 

PVest côncavas de lineares, a sensibilidade variou, nos nove 

ângulos, de 0,654 a 0,906. A especificidade esteve entre 0,677 e 

0,903. Tomemos o exemplo do ângulo α5 da tabela 3 – se o valor 

for maior do que 1,480, a chance de estarmos diante de uma PVest 

côncava com grau de sensibilidade de 90,6% e especificidade de 

90,3%., Estes dados podem vir a ter uma importante aplicação 

clínica ou de pesquisa, pois podemos determinar através de um 

parâmetro numérico a classificação qualitativa.  

 

Ainda no mesmo sentido de quantificarmos a atividade das 

PVest durante a fonação, desenvolvemos um sistema, muito 

simples, que foi o do triângulo de conformação das PVest. Este 

triângulo é aquele determinado pelos pontos A, B e C, ou seja, 

ponto A é a inserção anterior da PVest, ponto B a inserção posterior 

e ponto C o maior afastamento. Este afastamento é lateral em 

PVest consideradas côncavas e medial em casos de convexas. O 

trabalho de Tuma (2005) identificou estes três pontos, entretanto 

somente avaliou o αarc. Partindo do conhecimento de geometria de 

que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo soma 180 

graus, estes dados permitiram-nos avaliar de forma muito 

interessante o comportamento das PVest durante a fonação, 

 

Quando comparamos os triângulos das PVest classificadas 

qualitativamente como côncavas, lineares e convexas, identificamos 

que o triângulo de conformação das PVest côncavas tem um ângulo 

do arco médio (no ponto C) de 162,40 graus, menor quando 

comparado a 171,10 e 175,80 nas PVest convexas e lineares, 

respectivamente (tabela 2 e anexo 2). Portanto, quando côncavas, 
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as PVest têm um triângulo de conformação mais “agudo” do que 

convexas e lineares, na ordem. O fato de o ângulo do arco nas 

PVest convexas ser menor confirma os achados relatados 

previamente neste estudo de que a curvatura das PVest convexas 

não atinge o mesmo grau das côncavas. 

 

Foram ainda encontrados, através da utilização deste 

instrumento, pontos de corte nos três ângulos do triângulo de 

conformação para diferenciar PVest côncavas de lineares e PVest 

lineares de convexas. Também aqui, testamos a sensibilidade e 

especificidade que ficou entre 90,6% e 92,6% para os testes que 

diferenciaram côncavos de lineares e a especificidade entre 85,2 e 

89,8% (Tabelas 5 e 6). Para diferenciar lineares e convexos, a 

sensibilidade variou entre 82,4 e 83,3%, com especificidade entre 

88,2% e 94,4%. Isso pode ajudar a diferenciar de forma simples, 

para pesquisa ou mesmo clinicamente, o diagnóstico de PVest 

côncavas, lineares ou convexas. Falamos agora de um teste 

objetivo, quantitativo, independente dos achados qualitativos. 

Entretanto, o valor do ângulo do arco que diferencia PVest lineares 

de convexas é 176,30, muito próximo de 180 que seria a prega 

linear “clássica”, limitando, de certa forma, a utilização do método 

nestes casos, se não utilizarmos uma ferramenta de mensuração 

muito precisa. Apesar de alta, a sensibilidade e especificidade, no 

teste das PVest convexas foi mais baixa. 

 

Analisando, ainda os resultados obtidos com os triângulos de 

conformação das PVest, é significativo o comportamento dos 

ângulos anterior (ponto A) e posterior (ponto B). Nas PVest 

classificadas qualitativamente como côncavas, o ângulo posterior é 
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maior do que o anterior, Isso significa dizer que o ponto de maior 

afastamento (ponto C) é mais posterior. Já nas PVest classificadas 

qualitativamente como convexas os ângulos anterior e posterior são 

semelhantes (4,70 e 4,20, respectivamente) caracterizando o ponto 

de maior afastamento próximo à porção média das PVest. 

 

Especulamos que a compressão medial seja, 

sequencialmente, de uma PVest côncava, já que é o 

comportamento padrão em indivíduos humanos femininos, 

passando para linear e, por final, convexa. Este processo pode ser 

interpretado de forma que a curvatura seja, primeiramente a 

observada nas PVest côncavas, ou seja mais angulada 

anteriormente, e mais linear posteriormente (ângulos mais agudos 

no terço anterior, seguido do médio e posterior). Nestas PVest o 

ponto de maior afastamento (C) é mais posterior. A seguir, as PVest 

passariam a ter característica linear para, após, se transformarem 

em convexas. Nestas últimas os ângulos de curvatura são 

negativos, a curvatura é semelhante nos terços anterior e posterior, 

mais linear no terço médio e o ponto de maior afastamento (C) é na 

porção média da PVest. Então, o processo de atividade supraglótica 

parece fazer com que o movimento da PVest se dê de lateral e 

posterior para medial e anterior. Além disso, a angulação é maior 

nas côncavas. Esse seria o vetor de deslocamento do ponto de 

maior afastamento destas estruturas (anexo 2). 

 

Conseguimos, então, identificar as diferenças de posição que 

as PVest assumem quando côncavas, lineares e convexas. É 

necessário tentar explicar como isso ocorre do ponto de vista 

anatômico-funcional. Existem três sistemas musculares nas PVest: 
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uma camada muscular póstero-lateral (PL) na margem lateral da 

porção posterior da PVest que se estende sagitalmente. Este feixe, 

anteriormente se divide em duas porções - ântero-medial (AM) e 

ântero-lateral (AL). A contração dos sistemas PL e AL resulta, 

provavelmente, em adução de todo o tecido da PVest em direção à 

linha média. As fibras AM, possivelmente, exercem pressão caudal 

nas PVests em adição ao movimento adutor, adotando orientação 

horizontal quando empurradas pelo tecido adiposo periepiglótico 

(Reindebach, 1998). Talvez esse seja o mecanismo implicado na 

medialização que relatamos neste trabalho através da descrição 

permitida pelo triângulo de conformação. A medialização que ocorre 

de lateral para medial e de posterior para anterior. A contração dos 

feixes PL e AL empurra a PVest medialmente. O movimento caudal 

pelo sistema AM, ainda deve proporcionar uma alteração na 

configuração da borda das PVest quando ocorre a contração destes 

pequenos grupos musculares. Entretanto, existe uma limitação na 

excursão deste movimento, pois a convexidade nunca é tão 

acentuada como a concavidade das PVest. A possível interpretação 

deste fenômeno é de que o terço médio da PVest fique mais 

retilíneo nas PVest convexas para que possa ocorrer a fonação 

supraglótica, como forma extrema da compensação para uma fonte 

glótica ineficiente. Essa configuração de PVest seria a mais 

adequada para que pudesse ocorrer algum movimento vibratório 

durante a fonação com PVest, como demonstrado por Nasri, 

Jasleen, Gerrat, Sercarz, Wenokur, Berke (1996). Confirma-se a 

ação destes grupos musculares como agentes de movimentação 

das PVest, pela diminuição da atividade evidenciada após a injeção 

de toxina botulínica nesta região descritas por Kendall, Leonard 
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(1997), Rosen, Murry, 1998 e Maryn, De Bodt, Van Cauwenberge 

(2003). 

 

Sintetizando todas as características encontradas em nossos 

resultados, podemos dizer que uma PVest côncava tem ângulos de 

curvatura positivos, ângulos de curvatura do terço anterior mais 

agudos (seguidos pelo terço médio e posterior, este quase 

retilíneo), os ângulos do triângulo de conformação são 162,40 (αarc), 

7,70 (αant) e 9,90 (αpost), portanto o ponto de afastamento maior está 

em uma situação posterior. 

 

Já as PVest lineares têm ângulos de curvatura que tendem a 

zero, um ângulo C do triângulo de conformação que tende a 180. 

 

As PVest convexas têm ângulos de curvatura negativos, são 

menos curvadas que as côncavas, a curvatura é maior nos terços 

anterior e posterior, tendendo a ser retilínea no terço médio, os 

ângulos do triângulo de conformação são 171,10 (αarc), 4,20 (αant) e 

4,70 (αpost), portanto o ponto de maior afastamento é mais na 

porção média. 

 

Através dos métodos propostos, verificamos ser possível 

avaliar quantitativamente o comportamento das principais estruturas 

supraglóticas – as PVest. Iniciativas de mensuração objetiva e 

numérica já havia sido proposta por Behrman, Dahl, Abramson, 

Schutte (2003) e por Tuma (2005). Nosso enfoque de avaliação 

objetiva difere destes trabalhos. Behrman, Dahl, Abramson, Schutte 

(2003) conseguiram quantificar a atividade supraglótica medial e 

ântero-posterior em indivíduos normais e com disfonia não-
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orgânica. Definiram novos padrões para análise objetiva da 

atividade supraglótica como: distância AP – medida desde o pecíolo 

da epiglote até a mucosa interaritenóidea; distância W – medida da 

distância entre a porção mais medial das PVest. Tanto a distância 

AP como W foram normalizadas para a LO (“laryngeal outlet”) – 

definida por Bloch, Behrman (2001) como a área acima da glote 

limitada anteriormente pelo pecíolo da epiglote, posteriormente 

pelas aritenóides, e lateralmente PVest. Para obter um número em 

pixels, representando a compressão AP, a medida LO foi 

normalizada para a distância AP da mesma imagem (LO/AP2X100). 

Dessa forma uma distância AP menor representa uma maior LOAP, 

portanto maior compressão AP. Da mesma forma para obter um 

número que representasse a compressão medial, a medida LO foi 

normalizada para a medida W da mesma imagem LOW através do 

cálculo LO/W2x100. Dessa forma, uma W menor resulta em uma 

maior LOW, portanto quanto maior a compressão medial das PVest, 

maior o valor de LOW. Este método é importante forma de 

avaliação, entretanto avalia a rima, e não como comportam-se as 

PVest. 

 

Tuma (2005) analisa o ângulo do ponto de maior afastamento 

(αarc) das PVest. Seu método é um avanço no entendimento da 

atividade das PVest, mas não avalia, como fizemos, a curvatura e 

os ângulos da inserção anterior e posterior das PVest (αant e αpost). 

 
 

A segunda parte de nosso estudo visou comparar as PVest de 

indivíduos normais com uma amostra de indivíduos que, pelo 

menos teoricamente, apresentem tensão durante a fonação. 

Imaginamos que indivíduos que tenham nódulos vocais, em cuja 
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fisiopatogenia está a predisposição anatômica – proporção glótica – 

e o abuso e mau uso vocal, associada à tensão pudesse ser o 

grupo de estudo adequado. Assim também escolheu Stager, 

Regnell, Gupta, Barkmeier (2000) e Tuma (2005). Portanto, nossa 

amostra comparou um grupo de mulheres normais e um grupo de 

mulheres com nódulos vocais. Neste estudo aplicamos os métodos 

do estudo 1, onde testamos, com sucesso, as ferramentas de 

quantificação da configuração da borda da PVest. Utilizamos, 

portanto, os dois instrumentos já descritos – os nove ângulos de 

curvatura e o triângulo de conformação. 

 

Comparando nossa distribuição com a de Nemetz, Pontes, 

Vieira, Yazaki (2005), também evidenciamos que as PVest 

côncavas são as mais freqüentes. O grupo de mulheres normais 

apresenta 77,5% das PVest côncavas, 11,8% lineares e 10,8% 

convexas. No grupo das mulheres com nódulos vocais 64,9% das 

PVest são côncavas, 25,7% lineares e 9,5% são convexas. As 

diferenças dos dois grupos atingiram diferença estatística (p=0,02). 

Há um aumento de PVest lineares em mulheres com nódulos 

vocais, às custas da diminuição das PVest convexas. A freqüência 

de PVest convexas é semelhante (Tabela 9). Pemberton, Russel, 

Priestley, Haves, Hooper, Clark (1993) encontraram resultados 

aproximados destes. Este grupo estudou uma amostra de 

australianos normais, avaliados através de 

fibronasofaringolaringoscopia e estroboscopia. As mulheres (n=24) 

não apresentavam nenhum grau de compressão medial de PVest 

em 84% dos casos (provavelmente côncavas), enquanto que 16% 

tinham compressão medial de PVest (possivelmente lineares ou 

convexas). Concordamos com estes autores no sentido de que a 
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conformação qualitativa padrão das PVest do ser humano do 

gênero feminino, durante a fonação, é a côncava. Quando ocorre 

alguma alteração vocal, as PVest tendem a aproximar-se, uma da 

outra, adquirindo, então a configuração linear ou convexa. 

 

Vários autores descreveram a medialização de PVest como 

um dos achados endoscópicos de tensão (Jackson e Jackson, 

1935; Morrison, Nichol, Rammage,1986; Koufman, Blalock, 1991; 

Rosen, Murry, 2000). Em seu estudo, Behrman, Dahl, Abramson, 

Schutte (2003) estudaram, retrospectivamente, 40 indivíduos 

normais e 40 com disfonia não-orgânica, e quantificaram,  através 

de um instrumento chamado “índice de compressão medial de 

PVest relativo”, a compressão medial de supra-glote. Seus achados 

revelam que a compressão medial é um comportamento que 

também ocorre em pessoas normais, colocando, então, em dúvida 

seu valor diagnóstico de tensão fonatória. Confirmamos os achados 

de Nemetz, Pontes, Vieira, Yazaki (2005), demonstrando diferença 

na distribuição dos diferentes tipos de PVest em mulheres normais 

e em mulheres com nódulos vocais. Há uma “migração” de PVest 

côncavas para lineares, já que a freqüência de convexas é 

semelhante (Tabela 9). Entretanto, nenhuma das configurações das 

PVest – côncava, linear ou convexa – é patognomônica de 

indivíduos normais ou com nódulos vocais. Concordamos, portanto, 

com Behrman, Dahl, Abramson, Schutte (2003) de que os achados 

de atividade supraglótica encontrados também podem ocorrer em 

indivíduos normais. A diferença maior está no aumento da 

freqüência de PVest lineares. Ainda assim, todas as configurações 

são achadas no grupo de mulheres sem queixas vocais e sem 

lesões laríngeas e no grupo de mulheres com nódulos vocais. Há 
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menor freqüência de côncavas nas mulheres com nódulos vocais, 

mesmo sendo a configuração mais freqüente. Isso faz-nos pensar 

que a conformação linear pode ser indicativa da associação de 

medialização de PVest com nódulos de pregas vocais, apesar de 

também ocorrer em mulheres normais. 

 

Iniciamos a análise quantitativa, primeiramente, 

estabelecendo as médias e desvios-padrão dos nove ângulos de 

curvatura das PVest nos dois grupos e não houve diferenças 

significativas do ponto de vista estatístico, apesar de a angulação 

anterior ser maior no grupo de nódulos e a posterior no grupo de 

mulheres normais (Tabela 10). Também não houve diferença 

significativa nos triângulos de conformação (Tabela 11). A 

diferença, ainda que não significativa, poderia demonstrar uma 

atividade diversa das PVest nos dois grupos. Para esclarecer 

melhor esta hipotética diferença de comportamentos, realizamos 

análises secundárias, estratificando as amostras nos dois grupos – 

mulheres sem queixas vocais e sem lesões laríngeas e mulheres 

com nódulos. As PVest foram classificadas qualitativamente como 

côncavas, lineares e convexas para estudarmos os ângulos de 

curvatura destas PVest (tabela 12) e os triângulos de conformação 

(Tabela 13). Comparamos então as PVest côncavas, lineares e 

convexas de ambos os grupos. 

 

Quando analisamos a primeira destas tabelas de resultados, 

identificamos diferenças significativas nos ângulos anteriores nas 

PVest côncavas. Aquelas pertencentes ao grupo de mulheres com 

nódulos apresentam ângulos maiores, ou seja, são mais arqueadas 

anteriormente. As lineares apresentam o mesmo padrão em ambos 
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os grupos, apesar de a diferença, obviamente ser menor, pois 

tendem a zero – sem angulação. Já nas convexas, a diferença 

ocorre principalmente nos ângulos posteriores, e, novamente, os 

ângulos são maiores nas mulheres com nódulos (Tabela 12). 

 

Mesmo não atingindo significância, é interessante avaliar as 

tendências que ocorrem com os outros ângulos deste grupo, pois 

há correlação importante. Nos ângulos posteriores das PVest 

côncavas ocorre ao contrário do já descrito: os ângulos de curvatura 

são menores nas mulheres com nódulos. Portanto, essas PVest são 

mais encurvadas anteriormente e mais retilíneas posteriormente do 

que as PVest em mulheres normais. É sabida a associação da 

formação dos nódulos com tensão cervical, abuso e mau uso vocal. 

Sendo assim, é de se supor que as mulheres com nódulos, já na 

configuração côncava de PVest tenham algum grau de atividade 

supraglótica que faça com que as PVest iniciem sua “viagem” de 

côncavas a convexas, através da retificação da porção mais 

posterior das PVest, ao mesmo tempo em que curvem mais a 

porção anterior. A explicação anátomo-funcional poderia ser de que 

a contração do tecido muscular da PVest, anteriormente explanado, 

através dos feixes póstero-lateral e ântero-lateral. Outra possível 

explanação é a teoria de que não existe, na verdade, o espaço pré-

epiglótico e para-glótico. Ambos seriam um espaço só, pois são 

contíguos, também chamado de peri-glótico (Maguire , Dayal, 

1974). A tensão crônica em pessoas com esforço vocal ou mesmo 

uma configuração anatômica própria, poderia levar a um arranjo 

deste tecido gorduroso-fibrótico, determinando a medialização de 

PVest. Lembremos que as PVest têm em seu conteúdo, além dos 

feixes musculares, tecido adiposo, tecido conjuntivo e numerosos 
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grupos de glândulas mucosas (Reidenbach,1998). Kosovic F, 

Vecerina S, Cepelja I, Konic V. (1977) analisou, através de estudo 

histopatológico em pacientes cujas PVest foram ressecadas por 

“dysphonia plica ventricularis”. Este grupo havia proposto o 

tratamento cirúrgico desta entidade (Kosovic F, Cepelja I, 1973). 

Seus trabalhos resultaram na classificação de três tipos de achados 

histopatológicos. No estágio 1, a hipertrofia das PVest se dá 

principalmente no terço anterior, têm consistência elástica e macia e 

pode ser ressecada, sem dificuldades. A aparência histopatológica 

revela um epitélio cilíndrico normal, e tecido glandular submucoso 

desenvolvido com leve edema e infiltrado inflamatório micro-celular. 

No estágio 2, a hipertrofia das PVest ocorre em toda a extensão e a 

mucosa é normal. Também são de consistência elástica e macia. A 

histopatologia é variada podendo ser desde normal até metaplasia 

escamosa da mucosa. O espaço submucoso pode demonstrar 

número reduzido de glândulas, com infiltrado inflamatório 

linfocitário. Já no estágio 3, as PVest não tem elasticidade, são 

firmes e enduradas. O epitélio é espessado, com metaplasia 

escamosa e áreas de queratinização. O espaço submucoso 

apresenta tecido conjuntivo denso, com redução completa dos 

tecidos glandulares e infiltrado inflamatório subepitelial. Portanto, o 

rearranjo das estruturas de tecido conjuntivo é fato já estudado. 

Imaginamos que isto possa ocorrer em pacientes cuja atividade 

supraglótica esteja aumentada, não só por disfonia da prega 

vestibular, mas como por qualquer alteração que leve a aumento da 

atividade supraglótica, como nódulos vocais. Este rearranjo poderia, 

associado ou não à atividade muscular das PVest promover a 

medialização das mesmas para a configuração linear ou convexa. 
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Seguindo a interpretação dos resultados deste estudo, as 

PVest lineares apresentaram algumas diferenças nos dois grupos, 

Essas diferenças, mesmo que significativas estatisticamente, são 

de pequena monta, portanto não valorizáveis clinicamente. 

Essencialmente, nossa amostragem revelou que nos normais os 

três ângulos anteriores são negativos nas mulheres normais, 

enquanto que são positivas no grupo de mulheres com nódulos 

vocais. De qualquer forma, são PVest lineares, e os valores dos 

ângulos tendem a zero, como seria de se esperar. 

 

Nas convexas, entretanto, as diferenças são maiores. Todos 

os nove ângulos de curvatura são maiores no grupo de mulheres 

com nódulos vocais mas apresentaram diferença, que atingiu o grau 

de significância estabelecido, os ângulos 3, 4, 6, 7, 8 e 9. As 

diferenças foram maiores nos ângulos posteriores. Como nas PVest 

côncavas, as curvaturas são mais acentuadas, fazendo denotar 

uma atividade supraglótica mais intensa. Ou seja, em mulheres com 

nódulos, ocorre durante a configuração côncava, uma retificação 

dos ângulos posteriores – talvez o início da atividade das PVest, 

evoluindo para uma retificação de toda a extensão (configuração 

linear) e depois para uma PVest convexa, quando os ângulos são 

maiores, em valores absolutos, do que as PVest convexas de 

mulheres normais. Podemos dizer que o grupo com nódulos 

apresenta uma atividade maior da região supraglótica quando 

avaliamos esta atividade pelas características de conformação das 

PVest a principal estrutura desta região. Stager, Regnell, Gupta, 

Barkmeier (2000) acharam resultados semelhantes, porém 

utilizando outras ferramentas. Em seu estudo, 68% dos indivíduos 

com nódulos vocais apresentavam compressão medial, 
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comparados a 45% dos indivíduos normais. Utilizaram análise 

qualitativa. Entretanto, este grupo de investigadores coloca em 

dúvida a atividade supraglótica como único fator de risco para o 

desenvolvimento de nódulos vocais, pois, no mesmo estudo, o outro 

grupo avaliado foi o de disfonia hiperfuncional, sem lesões onde a 

compressão medial de PVest estava presente em 80% dos 

indivíduos. Um segundo estudo deste grupo (Stager, Bielamowicz, 

Gupta, Marullo, Regnell, Barkmeier, 2001) não demonstrou 

diferenças na compressão medial de PVest entre pacientes com 

nódulos e indivíduos normais. Utilizaram, desta vez, um instrumento 

objetivo, no qual mediam a área visível da prega vocal, como 

indicador da atividade supraglótica medial. 

 

O presente estudo não permite, por ter um desenho 

observacional transversal, relacionar causa e efeito. Isso significa 

que não nos propusemos a estabelecer se o aumento de atividade 

supraglótica é fator na gênese dos nódulos ou, ao contrário, os 

nódulos provocam aumento na atividade das PVest durante a 

fonação. Para isto, uma coorte seria o desenho adequado, 

especialmente a partir de um estudo observacional como o nosso. 

 

Nosso estudo também permitiu estabelecer, em cada um dos 

nove ângulos de curvatura das PVest, pontos de corte que 

diferenciassem, quantitativamente, PVest côncavas de lineares e 

lineares de convexas, em ambos os grupos de estudo (Tabelas 14, 

15, 16 e17). Os graus de sensibilidade médios foram maiores na 

diferenciação de PVest convexas do grupo de mulheres com 

nódulos, seguido da diferenciação das PVest côncavas do mesmo 

grupo, seguido da diferenciação de PVest côncavas do grupo de 
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mulheres sem queixas e lesões. A análise das PVest convexas do 

grupo de mulheres sem queixas e lesões somente possibilitou 

identificar ponto de corte em um ângulo –  α4. Transparece a 

significativa diferença de comportamento da atividade supraglótica 

em mulheres com nódulos vocais.  

 

A comparação de PVest côncavas e convexas dentro dos 

grupos, ou seja, as PVest côncavas e as convexas no grupo de 

mulheres normais e no grupo de mulheres com nódulos, também foi 

realizada e conseguimos demonstrar que são diferentes (Tabela 

18). No grupo das mulheres normais, sem queixas vocais ou lesões, 

a diferença entre os ângulos e a curvatura dos dois tipos de 

conformação das PVest é menor do que no grupo das mulheres 

com nódulos vocais. Fica claro aqui, mais uma vez, que a atividade 

supraglótica das PVest é diferente nos dois grupos. No grupo dos 

nódulos, a variação é maior nos ângulos anteriores do que nos 

posteriores.. 

 

O instrumento do triângulo de conformação também foi 

utilizado para avaliarmos as diferenças entre os dois grupos. Desta 

comparação, excluímos as PVest classificadas qualitativamente 

como lineares, já que não há um triângulo de conformação. 

Realizamos, portanto, testes com os triângulos de conformação das 

PVest côncavas e convexas no grupo de mulheres normais e no 

grupo de mulheres com nódulos vocais.  

 

As PVest côncavas dos dois grupos de estudo não diferiram 

entre si (Tabela 13). Em ambos os grupos, estas PVest têm um 

ângulo do arco (αarc), de cerca de 160 graus. O ângulo posterior 
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(αpost) é maior que o anterior (αant) nas mulheres sem queixas e 

lesões assim como naquelas com nódulos vocais. Também as 

PVest convexas, não diferem nos dois grupos. Ambas têm ângulo 

do arco (αarc) de cerca de 170 graus e ângulos αant e αpost 

semelhantes (tabela 19). Estes achados foram explicados 

anteriormente, nos comentários relativos ao estudo 1. Entretanto, 

dentro do mesmo grupo, existem diferenças significativas, do ponto 

de vista estatístico, no que se refere a PVest côncavas e convexas. 

Novamente, como no estudo 1, as PVest côncavas têm ângulo αarc 

menor, e o ângulo posterior (αant) é maior que o posterior (αpost). Já 

as convexas têm o ângulo αarc menor e ângulos αant e αpost 

semelhantes. Portanto, o comportamento diferente de PVest 

côncavas e convexas é semelhante nos grupos de mulheres sem 

queixas vocais e sem lesões laríngeas assim como naquelas com 

nódulos vocais. O ponto de maior afastamento é mais posterior nas 

côncavas e mais anterior nas convexas. 

 

Neste estudo 2, conseguimos estabelecer os pontos de corte 

dos ângulos dos triângulos de conformação que diferenciassem 

PVest côncavas e convexas das lineares. Os valores foram, de 

forma esperada, semelhantes em mulheres sem queixas vocais e 

sem lesões laríngeas assim como naquelas com nódulos vocais 

(tabelas 20 e 21). O mesmo ocorreu na diferenciação das PVest 

convexas. Entretanto, os valores foram próximos a 180 graus 

(tabelas 22 e 23). Isso faz com que a diferença estatisticamente 

significativa não tenha poder clínico ou de pesquisa. 
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Considerados os resultados deste trabalho, nos estudo 1 e 2, 

podemos chegar às seguintes conclusões: 

 

 

 

1. é possível quantificar a atividade das pregas vestibulares 

através dos dois instrumentos propostos – ângulos de 

curvatura e triângulos de conformação; 

 

2. existe diferença entre as PVest de mulheres normais e 

mulheres com nódulos vocais na curvatura côncava e 

convexa, sendo mais acentuada na porção anterior nas PVest 

côncavas e predominantemente posterior nas convexas.  
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ANEXOS 



ANEXO 1 
 
 
 

Plotagem das curvas médias de PVest côncavas (o), lineares (x) e 
convexas (◊), referentes à Tabela 1, tendo como referência o lado 

direito. 
 
 

 



ANEXO 2 
 
 
 

Plotagem dos triângulos de conformação médios de Pvest côncavas 
(em azul) e PVest convexas (em vermelho), conforme tabela 2, 

tendo como referência o lado direito. 
 
 
 



ANEXO 3 
 
 
 

Plotagem das curvas obtidas através dos ângulos de curvatura 
médios das PVest de mulheres sem queixas vocais e lesões 

laríngeas (o) e de mulheres com nódulos vocais (◊) da tabela 10, 
tendo como referência o lado direito. 

 
 

 
 
 



ANEXO 4 
 
 
 

Plotagem das curvas obtidas através dos ângulos de curvatura 
médios das PVest de mulheres sem queixas vocais e lesões 

laríngeas (o) e de mulheres com nódulos vocais (◊) da Tabela 12. À 
esquerda as Pvest côncavas, ao centro as PVest lineares e à direita 

as PVest convexas, tendo como referência o lado direito. 
 
 
 

 



ANEXO 5 
 
 
 

Plotagem dos triângulos de conformação médios de PVest 
côncavas e convexas em mulheres sem queixas vocais e lesões 

laríngeas (azul) e em mulheres com nódulos vocais (vermelho) da 
tabela 13, tendo como referência o lado direito. 

  
 

 
 



ANEXO 6 
 
 
 

Plotagem das curvas obtidas através dos ângulos de curvatura 
médios de PVest côncavas e convexas em mulheres sem queixas 

vocais e lesões laríngeas (o) e em mulheres com nódulos vocais (◊) 
da tabela 18, tendo como referência o lado direito. 

  
 
 
 

 



ANEXO 7 
 
 
 

Plotagem dos triângulos obtidos através dos triângulos de 
conformação médios de PVest côncavas e convexas em mulheres 
sem queixas vocais e lesões laríngeas (azul) e em mulheres com 
nódulos vocais (vermelho) da tabela 19, tendo como referência o 

lado direito. 
 
 
 
 



ANEXO 8 
 
 
 

Plotagem dos triângulos de conformação médios de PVest 
côncavas e convexas em mulheres sem queixas vocais e lesões 

laríngeas (azul) e em mulheres com nódulos vocais (vermelho) da 
tabela 13, tendo como referência o lado direito. 
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