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Resumo 

Introdução: Pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) frequentemente 

apresentam sintomas laringofaríngeos e nasais, que podem, por sua vez, interferir na 

qualidade vocal. O método mais comum e eficaz de tratamento da AOS envolve a 

aplicação de pressão positiva contínua nas vias aéreas - continuous positive airway 

pressure (CPAP). Atualmente, o equipamento CPAP de maior indicação inclui 

umidificação aquecida. O uso do CPAP  pode ser positivo para a qualidade vocal, uma 

vez que pode reduzir o refluxo gastroesofágico noturno, evitar o ronco e o 

ressecamento da via aérea superior (VAS). Apesar dessa hipótese, o impacto do uso 

do CPAP com umidificador sobre a qualidade vocal não está esclarecido. Objetivos: 

Verificar a qualidade da voz em pacientes com AOS antes e após o uso contínuo do 

CPAP. Métodos: Quarenta e três voluntários do sexo masculino diagnosticados com 

AOS por exame de polissonografia e com indicação de terapia por CPAP foram 

randomizados em dois grupos de terapia: 1. Grupo de terapia por CPAP com 

umidificador; 2. Grupo de terapia por Sham-CPAP (placebo). Cada participante foi 

utilizado como seu próprio controle, permitindo a comparação dos dados coletados 

dentro de cada condição e entre condições adjacentes para a verificação do 

tratamento implementado, com testes estatísticos pertinentes. Os participantes 

responderam a um protocolo desenvolvido para esta pesquisa e tiveram as suas 

vozes gravadas em quatro momentos: pré-terapia por CPAP, após 1, 3 e 6 meses de 

uso contínuo do CPAP. As respostas aos questionários foram comparadas a um 

julgamento perceptivo-auditivo das amostras vocais e uma mensuração acústica 

multiparamétrica, o Acoustic Vocal Quality Index (AVQI). Resultados: Após 6 meses 

de tratamento, observou-se melhora nos padrões de sono para o grupo CPAP, porém 

sem diferença entre os grupos para os questionários relacionados à voz,  avaliação 

acústica e julgamento perceptivo-auditivo. Conclusão: A terapia por CPAP com 

umidificador não alterou a qualidade vocal dos indivíduos nem do ponto de vista da 

avaliação clínica fonoaudiológica e nem da autoavaliação do participante.  A terapia 

por CPAP se mostrou segura para a qualidade vocal em uma população de homens.  
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Abstract 

 

Introduction: Patients with Obstructive Sleep Apnea - OSA may have 

laryngopharyngeal symptoms that interfere in quality of voice. Continuous Positive 

Airway Pressure – CPAP therapy is the gold standard treatment for OSA. CPAP with 

humidifier has the highest indication and the least adverse effects and could also bring 

benefits even to the vocal quality since it reduces nocturnal gastroesophageal reflux 

and prevents snoring and upper airway dryness. Despite this hypothesis, the impact of 

using CPAP with humidifier on vocal quality is not defined. Objectives: To verify 

patients' perception and clinical assessment of vocal quality in patients with OSA 

before and after continuous use of CPAP. Methods: 43 male volunteers diagnosed 

with OSA by polysomnography and clinical medical examination and with indication for 

CPAP therapy were randomized into two therapy groups: 1. CPAP therapy group with 

humidifier; 2. Sham-CPAP therapy group (placebo). Thus, the individual was used as 

his own control, allowing the comparison of the data collected within each condition 

and between adjacent conditions for the verification of the implemented treatment. 

Participants answered a protocol developed for this research and had their voices 

recorded in four moments: pre-therapy by CPAP, after 1, 3 and 6 months of continuous 

use of CPAP. The answers to the questionnaires were compared to a multiparametric 

acoustic measurement, the AVQI, and a perceptual-auditory judgment of the vocal 

samples. Results: After 6 months of treatment, there was an improvement in sleep 

patterns for the CPAP group, but no difference between the groups for the voice-

related questionnaires, as well as values of AVQI and auditory-perceptual judgment. 

Conclusions: CPAP therapy with humidifier does not alter the vocal quality of the 

individuals either from the point of view of the clinical evaluation or the self-

assessment. CPAP therapy proved to be safe for vocal quality in a male population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A voz é um dos componentes da comunicação humana e é de fundamental 

importância nas nossas relações pessoais e profissionais. Sua produção é complexa 

e envolve diversos sistemas, tais como a respiração, fonação, articulação e  

ressonância. Além desses sistemas, fatores emocionais, culturais e do ambiente e, 

ainda, os aspectos neurológicos envolvem a voz humana (Behlau, 2010).  

Por ser multidimensional, a voz pode sofrer interferência de diversas causas 

que afetam um ou mais sistemas de sua produção. É possível haver alterações vocais 

decorrentes desde questões anatômicas, por exemplo, a questões comportamentais, 

como de uso da voz (Amir et al., 2021). Porém, as interações nem sempre são diretas 

e de simples entendimento, como é o caso do impacto do sono na voz. 

As associações entre alterações vocais e de sono vêm sendo estudadas há 

cerca de 30 anos, com grande parte da literatura voltada para pacientes com Apneia 

Obstrutiva do Sono – AOS (Fox et al., 1989; Fiz et al., 1993; Robb et al., 1997; Pozo 

et al., 2009; Benavides et al., 2012; Hamdan et al., 2012; Kriboy et al., 2013; Blanco-

Murillo et al., 2013; Kriboy et al., 2014; Benavides et al., 2014; Espinoza-Cuadros et 

al., 2016; Roy et al., 2019). A AOS faz parte dos distúrbios respiratórios do sono e é 

caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial (hipopneia) ou total 

(apneia) da via aérea superior - VAS durante o sono (Fernandes, 2006; Chaves Junior 

et al, 2011; Gooneratne, Vitiello, 2014). Ela é identificada pela redução ou ausência 

do fluxo aéreo, resultando em dessaturação da oxihemoglobina e despertares 

noturnos frequentes, com consequente sonolência diurna excessiva (American 

Academy of Sleep Medicine, 2014). 

Sua relação com as alterações vocais pode ser justificada desde as 

modificações morfológicas e funcionais no trato vocal decorrentes do quadro clínico 

até os fatores de sono não reparador causados pelo distúrbio (Rocha, Behlau, 2018). 

Em relação às modificações no trato vocal, durante o sono, a atividade motora das 

estruturas musculares que revestem o canal da orofaringe fica reduzida e a perda da 

tonicidade dos músculos da VAS pode levar ao colapso das estruturas, limitando a 

coluna aérea e ocasionando as apneias e/ou hipopneias. Além disso, o ar, ao passar 

nessa região, gera a vibração dos tecidos moles, diminuindo ainda mais o espaço para 

o fluxo aéreo e aumentando a possibilidade de colabamento e de ruído provocado 

pelo atrito das estruturas, o ronco. O ronco pode ser tanto um sinal de AOS quanto 
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um dos fatores de predisposição do distúrbio, uma vez que, sendo o ronco constante, 

há maior probabilidade de edema das estruturas da VAS e, consequentemente, maior 

estreitamento dessa via (Balbani, Formigoni, 1999; Stradling, Davies, 2004; Lam et 

al., 2010; Palombini, 2010). Com o aparecimento desses edemas em VAS e 

modificação das estruturas do trato vocal, alterações de ressonância, de articulação e 

de fonte sonora podem ser encontradas em pacientes com AOS (Fox et al., 1989). 

A alteração de fonte sonora mais frequente é a rugosidade que pode ser 

justificada pela respiração oral e pelo ronco frequentes (Palombini, 2010). A 

respiração oral pode causar desequilíbrio ressonantal na voz, incoordenação 

pneumofonoarticulatória, alteração no traço de sonoridade e rouquidão (Badr, 1998; 

Tangel et al., 1991), uma vez que o ar inspirado não é filtrado, umedecido, nem 

aquecido pela cavidade nasal, o que predispõe ao ressecamento de toda a mucosa 

da via aérea, incluindo a mucosa das pregas vocais (Behlau, 2010), alterando as 

propriedades acústicas do sistema ressonantal. A alteração da viscosidade da 

mucosa das pregas vocais, causada pelo ressecamento, terá impacto na vibração 

dessas estruturas, principalmente, pela diminuição da amplitude da onda mucosa, o 

que poderá ser percebido como rugosidade na voz (Verdolini-Marston et 

al.,1990,1994a, 1994b). Por sua vez, o ronco frequente, como já visto, pode levar ao 

edema das estruturas da VAS, inclusive das pregas vocais (Palombini, 2010); esse 

edema acarretará aumento da massa vibrante e irregularidade de vibração, o que 

também pode ser um dos fatores de rugosidade vocal (Behlau, 2010).  

Já em relação ao sono não reparador, sabe-se que uma das principais 

características da AOS é a sonolência diurna excessiva e que essa, por sua vez, pode 

aumentar as chances de desvantagem vocal (Rocha, Behlau, 2018). A influência da 

sonolência diurna na voz pode ser explicada tanto pelo estado emocional e pelo humor 

em que a pessoa se encontra, que já foram considerados agentes modificadores da 

produção vocal (Roy et al., 2000; Souza, Hanayama, 2005; Jardim et al., 2007; 

Almeida et al., 2011; Almeida et al., 2014), quanto pela fadiga vocal fisiológica (Bagnall 

et al., 2011), decorrente da falta de sono reparador que não permite a recuperação 

dos tecidos musculares (Dattilo et al., 2012). 

Para o tratamento da AOS, o método mais comum e eficaz envolve a aplicação 

de pressão positiva contínua nas vias aéreas por meio de aparelhos como o  

continuous positive airway pressure - CPAP, o que permite que a patência das vias 

aéreas esteja constantemente adequada (Sullivan et al.,1981; Freedman, 2010). 
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Um dispositivo CPAP é um equipamento que transfere ar ambiente para a via 

aérea do paciente com auxílio de uma máscara nasal a uma pressão fixa que 

permanece constante durante todo o ciclo respiratório. O mecanismo de ação 

proposto pelo CPAP é como uma tala pneumática que mantém a permeabilidade da 

VAS, agindo apenas durante o seu uso. Embora não existam definições formais do 

que constitui a adesão à terapia por CPAP, a maioria dos estudos definiu a adesão 

como uso superior a 4 horas por noite para 70% das noites observadas (Freedman, 

2010). 

Diversos estudos randomizados avaliaram a eficácia do CPAP na redução do 

índice de apneia e hipopneia por hora de sono (IAH) comparados com Sham CPAP 

ou placebo e apontaram redução significativa do IAH com o CPAP (Jokic et al., 1999; 

Loredo et al., 1999; Dimsdale et al., 2000; Bardwell et al., 2001; Henke et al., 2001; 

Ziegler et al., 2001; Becker et al., 2003). Entretanto, apesar do seu efeito positivo na 

redução do IAH, o tratamento da AOS com CPAP pode gerar efeitos adversos, que 

limitam a sua adesão (Haddad, Bittencourt, 2013).  

Alguns obstáculos e estratégias para a adaptação do CPAP decorrem do fato 

de que indivíduos podem apresentar secura ou irritação das mucosas nasais e 

faríngeas, congestão nasal ou irritação nos olhos por vazamento de ar com o uso de 

CPAP. Outras influências na adesão incluem a apreensão sobre como o CPAP afetará 

a aparência ou interferirá na vida sexual do paciente, o benefício percebido do 

paciente e do parceiro de cama, o status socioeconômico e a ansiedade ou depressão 

(Catcheside, 2010). 

Na tentativa de promover a redução dos efeitos colaterais, como o 

ressecamento da mucosa da VAS e congestão nasal rebote durante o dia, e aumentar 

a adesão do tratamento com CPAP foram propostos os umidificadores aquecidos. Os 

resultados, entretanto, são conflitantes: apontam para maior tolerância do CPAP com 

umidificação, porém sem redução significativa nas taxas de sintomas nasais (Neill et 

al., 2003; Worsnop et al., 2003; Salgado et al., 2008; Catcheside, 2010). 

Ainda, os aparelhos automáticos de CPAP (APAP ou Auto-CPAP) ajustam o 

fluxo de ar a cada respiração, baseados nas necessidades de cada paciente, o que 

propõe a redução da pressão média durante o seu uso. A redução do ajuste de 

pressão em curto prazo pode ajudar o paciente a se aclimatar ao CPAP, com o 

objetivo final de, eventualmente, retomar a pressão prescrita. Assim, os aparelhos 

automáticos minimizam os efeitos colaterais locais do CPAP, como a sensação de 
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sufocamento e a distensão abdominal pelo alto fluxo de ar inspirado, melhorando a 

tolerância e aumentando o uso associado (Smith, Lasserson, 2009; Catcheside, 

2010).  

Outros efeitos adversos, ainda controversos, foram descritos na literatura, 

como piora da qualidade vocal com o uso do CPAP (Hamdan et al., 2008; Saylam et 

al., 2016). A piora da qualidade vocal se deve ao fato de que podem ser gerados 

microtraumas nos tecidos das pregas vocais, que estão continuamente em vibração 

devido à pressão exercida pelo aparelho, e também pelo possível ressecamento da 

mucosa da laringe pela passagem de ar (Hamdan et al., 2008). Tanto os microtraumas 

quando a alteração da viscosidade da mucosa das pregas vocais, causada pelo 

ressecamento, terão impacto na vibração dessas estruturas, principalmente pela 

irregularidade de vibração da onda mucosa, o que poderá ser percebido como uma 

alteração na qualidade vocal, mais especificamente rugosidade no sinal vocal.  

Estudos com CPAP sem umidificador observaram aumento  dos parâmetros 

acústicos vocais ao iniciar o tratamento (Hamdan et al., 2008) e distúrbios vocais leves 

em pacientes sem alteração vocal prévia com seu uso prolongado, após 6 meses 

(Saylam et al., 2016). Em contrapartida, quando o CPAP utilizado apresentava 

umidificador, os estudos apontaram diminuição dos parâmetros de análise acústica 

da voz após o seu uso regular durante 1 mês, sem necessariamente apresentarem 

diferença estatística (Atan et al., 2014; Lovin et al., 2015).  

É importante ressaltar que os pacientes com AOS frequentemente apresentam 

sintomas laringofaríngeos que podem se relacionar com a qualidade vocal e as 

pequisas sobre efeitos do uso do CPAP se fazem necessárias para entender se esses 

sinais e sintomas podem melhorar ou piorar com o seu uso.  

Os sintomas laringofaríngeos podem estar relacionados ao refluxo, aos efeitos 

vibratórios do ronco, à secura da respiração oral, à inflamação sistêmica ou outros 

mecanismos potenciais. Em relação ao refluxo, estudos prévios mostraram que 

pacientes com AOS são mais suscetíveis à doença do refluxo gastroesofágico e que 

a terapia por CPAP pode reduzir o refluxo gastroesofágico noturno, provavelmente 

por meio de alterações na pressão da barreira do esfíncter esofágico inferior 

(Shepherd, 2011). Sabe-se que o refluxo pode interferir na qualidade vocal, uma vez 

que causa alteração na viscosidade e edema da mucosa das pregas vocais, com 

aumento de massa vibrante, que pode ser percebido como rugosidade na voz, e 

consequentemente distúrbio vocal (Sataloff, 2013).  
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A utilização do CPAP com umidificador potencialmente traria benefícios para a 

qualidade vocal, uma vez que reduz o refluxo gastroesofágico noturno (Hartke et al., 

2018; Roy et al., 2019) e evita o ronco e o ressecamento da VAS (Roy et al., 2019). 

Apesar desses apontamentos, os resultados em relação a melhora ou piora da 

qualidade vocal associados ao uso do CPAP ainda são controversos. É fundamental 

que se desenvolvam pesquisas sobre o uso de CPAP com umidificador e seu impacto 

na qualidade da voz, a fim de se compreender melhor a interação desses dois 

processos e os riscos e benefícios que este tipo de terapia pode trazer ao paciente, 

principalmente os disfônicos e os indivíduos que fazem uso profissional da voz. Como 

hipótese,  espera-se que haja  impacto vocal positivo com uso do CPAP com 

umidificador após o seu uso contínuo, por 6 meses, identificado na autoavaliação, no 

julgamento perceptivo-auditivo e na análise acústica. 
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1.1 OBJETIVO 

 

Verificar a qualidade da voz em pacientes com AOS antes e após o uso contínuo do CPAP a 

partir de autoavaliação, de julgamento perceptivo-auditivo e de análise acústica do 

sinal da voz. 

 

 

Objetivos secundários 

1. Verificar a presença de sintomas de refluxo faringolaríngeo e relacioná-los à 

qualidade vocal;  

2.  Verificar a percepção do ressecamento oral e sua possível relação com a 

qualidade vocal. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A proposta deste capítulo é abordar uma seleção de referências bibliográficas 

que trazem como objetos de pesquisa a caracterização do sono normal, da apneia 

obstrutiva do sono e seus tratamentos e as possíveis relações com a voz, focando no 

último tópico.   

 

2.1 Caracterização do sono normal    

O sono é definido como um estado de inconsciência e inativação da 

musculatura voluntária, do qual a pessoa pode ser despertada frente a estímulos 

táteis, auditivos ou sensitivos. Seu principal papel é a restauração do equilíbrio de 

todo o organismo, incluindo o sistema nervoso central (Guyton, Hall, 2006). 

É um processo fisiológico cíclico, que apresenta mudanças no tônus muscular 

e no padrão cardiorrespiratório e inclui dois estados diferentes: o sono sem 

movimentação rápida dos olhos, não-REM - NREM (Non-Rapid Eye Movement), e o 

sono com movimentação rápida dos olhos – REM (Rapid Eye Movement). As 

características de cada estado estão bem definidas: 1. O sono NREM é subdividido 

em estágios 1, 2 e 3 com base nos exames de eletroencefalografia (EEG) e 

eletromiografia (EMG), sendo associado ao baixo tônus muscular e à atividade 

psicológica mínima. A fase 3 é de particular importância, pois é o período de atividade 

de ondas lentas na EEG que se correlaciona com a liberação do hormônio de 

crescimento. 2. O sono REM é caracterizado pela presença de movimentos oculares 

rápidos e é comumente associado à atonicidade muscular e aos momentos de sonhos 

no sono (Carskadon, Dement, 2011; Gooneratne, Vitiello, 2014). 

O recém-nascido apresenta predomínio do sono REM, sendo que o sono 

NREM aumenta progressivamente, no decorrer dos primeiros meses de vida, até 

atingir as proporções do adulto por volta do segundo ano de idade (Fernandes, 2006). 

A partir de então, é esperado que os indivíduos apresentem progressão através 

dessas fases durante o sono, começando pelo estágio 1 do sono NREM até alcançar 

o sono REM. A maioria das pessoas percorre esta progressão de quatro a cinco vezes 

por noite (Boselli et al., 1998). Despertares noturnos, definidos como episódios com 

duração de pelo menos 3 segundos, caracterizados por alterações agudas na 

atividade de EEG, também são comuns durante o sono (Boselli et al., 1998). 
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A necessidade diária de sono varia de acordo com a idade e de forma individual. 

O neonato dorme cerca de 80% do período das 24 horas de um dia, intercalando a 

vigília de acordo com seu ciclo alimentar, a cada 3 ou 4 horas. No decorrer do primeiro 

ano, há aumento no tempo de vigília durante o dia e no período de sono sustentado à 

noite. O lactente dorme de 10 a 15 horas por dia, contando com uma média de dois 

períodos de sono diurno; o pré-escolar dorme entre 12 e 13 horas habitualmente, com 

um período de sono diurno. A necessidade diária de sono da criança escolar situa-se 

entre 10 e 12 horas, e a do adolescente situa-se em torno de 8 a 10 horas. Entre os 

adultos, a necessidade diária de sono varia de 5 a 8 horas, decaindo ainda mais nos 

idosos, com média de sono de 4 a 7 horas (Ohayon et al., 2004; Fernandes, 2006; 

Klerman e Dijk, 2008).  

 

2.2 Apneia Obstrutiva do Sono  

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é um dos distúrbios respiratórios do sono 

(Fernandes, 2006; Chaves Junior et al, 2011; Gooneratne, Vitiello, 2014), que ocorrem 

por um aumento natural da resistência da VAS e acarretam prejuízos de diferentes 

respostas e reflexos protetores, os quais são eficientes em promover e manter a 

patência da VAS durante a vigília. Essas mudanças no sistema respiratório levam a 

uma maior vulnerabilidade e maior chance de ocorrência de anormalidades, mesmo 

em indivíduos saudáveis (Palombini, 2010).  

Além de ser um distúrbio respiratório do sono, a apneia obstrutiva do sono é 

um dos distúrbios do sono mais comuns e pode ter consequências significativas para 

a saúde se não for tratada. É caracterizada por episódios recorrentes de obstrução 

parcial (hipopneia) ou total (apneia) da VAS durante o sono. A AOS é identificada pela 

redução ou ausência do fluxo aéreo, resultando em dessaturação da oxihemoglobina 

e despertares noturnos frequentes, com consequente sonolência diurna excessiva 

devido ao sono fragmentado (American Academy of Sleep Medicine, 2014).  

O exame de Polissonografia – PSG de noite inteira, realizado no laboratório do 

sono sob supervisão de um técnico habilitado, constitui o método diagnóstico padrão 

da apneia do sono. O somatório das apneias e hipopneias por hora de sono fornece 

o índice de apneia-hipopneia (IAH). A gravidade da apneia é determinada pelo IAH, 

sendo leve: 5 < IAH < 15/hora; moderado: 15 < IAH < 30/hora, grave: IAH > 30/hora 

(Epstein et al., 2009).  
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Revisões na área contemplam a definição e características de AOS, a 

prevalência e a evolução do distúrbio (Balbani, Formigoni, 1999; Stradling, Davies, 

2004; Lam et al., 2010). Em relação à prevalência, ela pode variar dependendo da 

definição dos critérios utilizados e da população do estudo. Na cidade de São Paulo, 

um estudo epidemiológico dos Distúrbios do Sono encontrou 32,8% dos indivíduos 

preenchendo critérios de AOS de qualquer gravidade, sendo a prevalência de 40,6% 

nos homens, e 26,15% nas mulheres (Tufik et al., 2010). 

Essa alta prevalência da AOS pode ser justificada pelo desenho amostral da 

pesquisa, que reuniu sujeitos identificados com o distúrbio mesmo sem queixas. De 

modo geral, a prevalência em diversos países varia de 3% a 7% em homens, e de 2% 

a 5% em mulheres, levando em consideração o número médio de eventos 

respiratórios anormais durante o sono, definidos pela PSG, em associação à 

sonolência diurna excessiva (Davies, Stradling, 1996; Punjabi, 2008). 

A AOS é caracterizada pela redução do tônus dos músculos da faringe e do 

genioglosso, promovendo um estreitamento da VAS. O ar, ao passar nessa região, 

gera a vibração dos tecidos moles, com diminuição do espaço para esse fluxo aéreo 

e com possibilidade de ruído provocado pelo atrito das estruturas, o ronco. Os 

sintomas mais comuns são ronco, noctúria, sonolência diurna excessiva, cefaleia 

matinal, cansaço, depressão, distúrbios de comportamento, déficit de memória, 

atenção e aprendizado, rebaixamento cognitivo, disfunção erétil e redução da libido, 

comprometimento de performance motora, acidentes automobilísticos e no trabalho. 

Já os sinais mais comuns são obesidade e aumento da circunferência do pescoço, 

hipertensão arterial, cansaço e arritmias cardíacas, lembrando que os sinais e 

sintomas podem ser mais ou menos aparentes dependendo da gravidade do distúrbio 

(Balbani, Formigoni, 1999; Stradling, Davies, 2004; Lam et al., 2010). 

Ao longo dos anos, a AOS tem sido descrita como um distúrbio mais frequente 

em homens (Young et al., 1993; Quintana-Gallego et al., 2004; Lin et al., 2006). Além 

de menos presente nas mulheres, a AOS tende a ser menos grave nelas do que os 

homens, com um menor Índice de Apneia e Hipopneia (IAH). Ainda, o aparecimento 

da AOS nas mulheres está ainda mais relacionado à obesidade do que nos homens, 

por questões anatômicas (Guilleminault et al., 1988). Contudo, há relutância das 

mulheres em reconhecer os sintomas de AOS, e a procura de ajuda médica é menor 

por não acreditarem na terapia ou por vergonha de alterações, como o ronco. Os 

dados disponíveis sugerem que, embora a prevalência e a gravidade da AOS possam 
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ser menores em mulheres do que em homens, as consequências do distúrbio são as 

mesmas, senão piores, pois mulheres tendem a desenvolver mais comorbidades, 

como ansiedade e depressão (Wimms et al., 2016). 

Alguns fenótipos da AOS têm sido propostos. Embora a anatomia seja um fator 

determinante, principalmente pelo estreitamento da VAS, anormalidades em traços 

não anatômicos também estão presentes na maioria dos pacientes com AOS (Zinchuk 

et al., 2017). Os traços fisiológicos variam substancialmente entre os pacientes, desde 

capacidade mínima de resposta muscular de genioglosso durante o sono até vias 

aéreas mais colapsáveis, sem causa definida (Eckert et al., 2013). 

Durante o sono, a atividade motora das estruturas musculares que revestem o 

canal da orofaringe fica reduzida e a perda da tonicidade dos músculos da VAS pode 

levar ao colapso das estruturas, limitando a coluna aérea. O colabamento das 

estruturas e a vibração dos tecidos moles geram um ruído que conhecemos como 

ronco, que pode ser tanto um sinal de AOS quanto um dos fatores de predisposição 

do distúrbio, uma vez que, sendo o ronco constante, há maior probabilidade de edema 

das estruturas das vias aéreas superiores e, consequentemente, maior estreitamento 

dessa via (Palombini, 2010). 

Pacientes com ronco primário ou AOS (grau leve a moderado) foram 

submetidos à nasoendoscopia combinada à videoestroboscopia, durante o sono com 

o objetivo de avaliar os mecanismos de obstrução da VAS, além de correlacionar os 

dados com análise acústica do ronco. Concluiu-se que a análise acústica pode 

evidenciar algumas características do som relacionadas com o local em que o ronco 

é produzido, entretanto, a maioria dos pacientes apresenta mais de um local de 

obstrução e a relação não pode ser definida. Quanto à estroboscopia, a imagem 

garante maiores informações da dinâmica da obstrução da VAS e pode auxiliar em 

casos difíceis ou em casos cujas cirurgias para correção do ronco não foram bem-

sucedidas (Kotecha et al., 2013). 

Ainda, uma revisão sistemática de literatura (Amos et al., 2018) analisou os 

artigos sobre sistemas de pontuação de sonoendoscopia induzido por drogas. Não há 

consenso sobre qual sistema de pontuação deve ser utilizado para relatar os achados 

durante o sono induzido, porém, mesmo assim, os locais de obstrução mais 

comumente incluídos foram base da língua (62%), faringe lateral/orofaringe (57%), 

palato (57%), epiglote/supraglote (38%) e hipofaringe (38%). Locais menos 
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comumente incluídos foram a laringe (29%), véu palatino (23%), nariz (23%), língua 

(14%), adenoide (10%) e nasofaringe (10%).  

Há mu itos fatores de risco e de associação à AOS e ao ronco, como o Índice 

de Massa Corpórea – IMC, o tabagismo e o consumo de álcool (Balbani, Formigoni, 

1999; Stradling, Davies, 2004; Lam et al., 2010). O tabagismo está associado a uma 

maior prevalência de ronco e distúrbios respiratórios do sono, que pode ser explicada 

pela inflamação da VAS causada pela fumaça e pelos componentes do cigarro. A 

inflamação constante pode ocasionar danos estruturais e das propriedades funcionais 

da VAS, aumentando o risco de colapsos durante o sono (Wetter et al., 1994; Khoo, 

et al., 2004; Ekici, et al., 2008). Já a relação entre consumo de álcool e maior 

ocorrência de AOS pode ser explicada pelo fato de o álcool relaxar os músculos 

dilatadores da VAS, aumentando a resistência delas e induzindo o aparecimento e a 

maior duração de apneia. Além disso, o relaxamento do organismo pelo consumo de 

álcool pode suprimir os despertares frente à apneia, piorando a gravidade da 

hipoxemia (Mitler et al., 1998). A associação com o IMC é descrita pelas mudanças 

na morfologia da VAS, observadas com o aumento do IMC, justificadas principalmente 

pelo acúmulo de gordura nos tecidos moles e menor espaço aéreo (Mayer et al., 

1996). É importante ressaltar que, além de ser uma das causas da AOS, a obesidade 

também pode se agravar em consequência do distúrbio. A diminuição do tempo de 

sono é um fator predisponente para o aparecimento da obesidade, pois pode modificar 

o padrão endócrino que sinaliza fome e saciedade no organismo (Crispim et al., 2007).    

 

2.3 Tratamentos para a Apneia Obstrutiva do Sono 

Existem diversos tratamentos para a AOS que vão desde cirurgias, a 

tratamento odontológico, fonoaudiológico e comportamental (Pavwoski, Shelgikar, 

2017). Neste capítulo de revisão de literatura focaremos no tratamento padrão ouro: 

o uso de um dispositivo de pressão positiva nas vias aéreas - positive airway pressure, 

– PAP (Sanders et al., 2008). 

Os equipamentos PAP funcionam bombeando ar pressurizado através de uma 

mangueira para as vias respiratórias. O fluxo de ar evita o colapso das vias aéreas e 

promove a respiração regular sem fragmentação do sono (Pinto, Sharma, 2022). O 

aparelho é oferecido como terapia inicial para a maioria dos pacientes, principalmente 

os casos moderados a graves (Epstein et al., 2009).  
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A forma mais comum de receber terapia PAP é com dispositivos de pressão 

positiva contínua nas vias aéreas, do inglês continuous positive airway pressure 

(CPAP) que fornecem ar com um nível de pressão consistente (Pavwoski, Shelgikar, 

2017). O CPAP emite uma pressão positiva nas vias aéreas, em que o fluxo de ar é 

introduzido nas vias aéreas para manter uma pressão contínua e permitir que a 

patência das vias aéreas esteja constantemente adequada em pessoas que respiram 

espontaneamente. A pressão positiva é medida em centímetros de pressão da água 

(cm H2O) (Gupta, Donn, 2016). 

A terapia por CPAP utiliza equipamentos projetados especificamente para 

fornecer um fluxo de pressão constante. Alguns aparelhos CPAP também possuem 

outros recursos, como umidificadores aquecidos (Yu et al., 2013).  

O CPAP pode ser administrado de várias maneiras com base na interface da 

máscara usada: 1. CPAP nasal: pregas nasais que se encaixam diretamente nas 

narinas ou uma pequena máscara que se encaixa sobre o nariz; 2. CPAP 

nasofaríngeo: administrado por um tubo nasofaríngeo - uma via aérea colocada pelo 

nariz cuja ponta termina na nasofaringe. Isso tem a vantagem de contornar a cavidade 

nasal e o CPAP é administrado mais distalmente.3. CPAP via máscara facial: uma 

máscara facial é colocada sobre o nariz e a boca com uma boa vedação. Pode ser 

usado para respiradores bucais ou para pré-oxigenação em pacientes com respiração 

espontânea antes da intubação. Um equipamento CPAP também inclui tiras para 

posicionar a máscara, uma mangueira ou tubo que conecta a máscara ao motor do 

aparelho, um motor que sopra o ar para dentro do tubo e um filtro de ar para purificar 

o ar que entra no nariz (Pinto, Sharma, 2022). 

O exame de polissonografia – PSG – de noite inteira assistido e realizado em 

laboratório com o aparelho é a abordagem preferencial para titulação para determinar 

o nível de PAP ideal (Kushida et al., 2006). 

Os aparelhos PAP podem ou não conter umidificador. Um estudo que 

comparou a utilização de APAP, do inglês automatic positive airway pressure,  com e 

sem umidificador em voluntários com AOS, distribuídos aleatoriamente, durante oito 

semanas, em dois grupos: APAP nasal com umidificação aquecida (grupo APAPcom) 

e APAP nasal sem umidificação (grupo APAPsem). 39 sujeitos completaram o estudo, 

17 no grupo APAPcom e 22 no grupo APAPsem. A introdução da umidificação no 

início da terapia por APAP, ao contrário do que era esperado, não melhorou a adesão 

do paciente ao uso do aparelho e nem  as queixas ou o grau de conforto associado à 
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terapia por APAP nasal, embora o grupo que recebeu umidificação pareça apresentar 

uma tendência para sua diminuição das queixas nasais de ressecamento (Salgado et 

al., 2008).  

A terapia por CPAP normaliza a arquitetura do sono e diminui alguns sintomas 

noturnos como engasgos, despertares noturnos e noctúria, que é necessidade de 

urinar frequentemente durante a noite, geralmente mais de 1 a 2 vezes por noite (Gay 

et al., 2006). Seu uso melhora a funcionalidade diurna e reduz a sonolência excessiva, 

fatores que possuem um impacto negativo na função cognitiva (Weaver, Chasens., 

2007). Além disso, dados de curto prazo indicam que o uso de CPAP leva a uma 

pressão arterial mais baixa do que nos participantes controles e os usuários mostram 

melhorias na sonolência objetiva e subjetiva (Giles et al., 2006). 

Apesar de seu potencial para melhorar vários resultados clínicos e a terapia por 

CPAP ser a base do tratamento de paciente com AOS moderada a grave, a adesão 

no longo prazo permanece abaixo da ideal (Freedman, 2010). Alguns obstáculos e 

estratégias para a adaptação do CPAP decorrem do fato de que indivíduos podem 

apresentar secura ou irritação das mucosas nasais e faríngeas, congestão nasal ou 

irritação nos olhos por vazamento de ar com o uso de CPAP. Fatores como o uso de 

umidificação aquecida ou diferentes tipos de máscara podem facilitar o conforto e 

aumentar o uso do CPAP. Além disso, a redução do ajuste de pressão em curto prazo 

pode ajudar o paciente a se aclimatar ao CPAP, com o objetivo final de, 

eventualmente, retomar a pressão prescrita. A pressão flexível no final da expiração 

também pode aumentar o conforto do paciente com a pressão. Outras influências na 

adesão incluem a apreensão sobre como o CPAP afetará a aparência ou interferirá 

na vida sexual do paciente, o benefício percebido do paciente e do parceiro de cama, 

o status socioeconômico e a ansiedade ou depressão (Catcheside, 2010). 

Mais recentemente, foi verificada a acessibilidade e adesão ao tratamento de 

pressão positiva das vias aéreas em um estudo multicêntrico na América Latina 

(Nogueira et al., 2020). Oitocentos e oitenta pacientes foram acompanhados, sendo 

que menos da metade dos pacientes com OSA moderada-grave que começaram a 

usar PAP continuaram o tratamento. Os fatores mais relevantes que limitam o acesso 

à terapia por PAP foram ausência de indicação médica e limitações financeiras. 

Independentemente de outros fatores não avaliados também poderiam, o que 

sugerem a necessidade de políticas de saúde mais eficientes e melhor acesso ao 

diagnóstico e tratamento da AOS. 
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Ainda, os efeitos colaterais do tratamento com CPAP podem incluir congestão 

nasal, coriza, ressecamento oral ou sangramento nasal, mas a umidificação 

geralmente pode ajudar com esses sintomas (Salgado et al., 2008; Yu et al., 2013). 

As máscaras podem causar irritação ou vermelhidão da pele e o uso de máscara e 

acolchoamento do tamanho certo pode minimizar úlceras de pressão por contato 

direto com a pele. A máscara e o tubo devem ser mantidos limpos, inspecionados 

regularmente e devem ser substituídos a cada 3 a 6 meses. Pode ocorrer ainda 

distensão abdominal ou sensação de inchaço, o que raramente pode levar a náuseas, 

vômitos e, subsequentemente, aspiração. Isso pode ser minimizado pela diminuição 

da pressão ou, ainda, descompressão gástrica através de um tubo em pacientes 

hospitalizados (Pinto, Sharma, 2022). 

O tratamento para AOS envolve a educação do paciente, explicando a ele os 

fatores que contribuem para a AOS. Fazer mudanças no estilo de vida - perder peso, 

praticar exercícios regularmente, limitar o uso de álcool e sedativos, evitar fumar e 

ajustar a posição de dormir - pode reduzir a gravidade da AOS. Embora essas 

mudanças possam desempenhar um papel importante no tratamento da AOS, elas 

podem não resolver a condição completamente e muitas vezes precisam ser 

combinadas com outras terapias para reduzir os sintomas (Bakker et al., 2019; 

Kaleelullah, Nagarajan, 2021). 

É importante combinar as intervenções de natureza comportamental – como a 

educação do paciente ao uso do CPAP e mudanças de hábitos – com os recursos de 

monitoramento remoto disponíveis em aparelhos CPAP modernos, a fim de aumentar 

a adesão dos pacientes (Bakker et al., 2019; Aardoom et al., 2020).  

 

2.4 Associação entre sono, uso de CPAP e voz   

2.4.1 Apneia do sono e ronco e voz 

A associação entre alterações vocais e de sono vem sendo estudada há cerca 

de 30 anos, sendo quase todas as pesquisas voltadas para pacientes com AOS, visto 

as modificações do trato vocal decorrentes do distúrbio.  

As primeiras relações foram descritas levando em consideração indivíduos com 

e sem AOS, sendo elas alterações na articulação da fala, irregularidade fonatória 

(rugosidade) e alterações de ressonância vocal (Fox et al., 1989). De acordo com 

esses autores, os desvios podem ocorrer separada ou concomitantemente, sendo que 

alterações na fonação são mais frequentes, principalmente em vogais, como [ɛ] e [i]. 
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Apesar de não serem suficientes para diferenciar os grupos (com AOS e sem), os 

achados poderiam ser utilizados para acompanhamento médico (Fiz et al., 1993). 

Em relação às alterações de ressonância, os resultados são controversos. Por 

um lado, observou-se ampliação de formantes na análise da ressonância da emissão 

de vogal sustentada em pacientes com AOS que pode estar relacionada à hipertonia 

muscular e ao aumento velar e à conformidade da faringe (Robb et al., 1997), ainda 

que com correlações fracas entre a frequência fundamental, a variação de frequência 

e o IAH (Benavides et al., 2014). Por outro, foi observada hipernasalidade importante 

em pacientes com AOS, justificada pela hipotonicidade do palato mole, e houve uma 

taxa de 81% a 85% de acerto na detecção de apneia grave por meio da análise de 

fala (Pozo et al., 2009; Benavides et al., 2012).  

Com o avanço da tecnologia, novas pesquisas analisaram as características da 

fala de pacientes com AOS e de indivíduos saudáveis para projetar um sistema 

automatizado capaz de discriminar os dois grupos, tendo em vista que alterações 

anatômicas e funcionais nos componentes do trato vocal podem afetar os parâmetros 

acústicos da fala (Kriboy et al., 2013; Kriboy et al., 2014). Primeiramente, foram 

analisadas as gravações de leitura de 103 indivíduos do sexo masculino, separados 

em grupos com e sem AOS por meio do exame de polissonografia. Foram 

encontrados 80,65% de sensibilidade e 80% de especificidade para a separação dos 

grupos (Kriboy et al., 2013). Posteriormente, a leitura de 131 homens com diferentes 

graus de intensidade de AOS foi avaliada. O sistema proposto estimava a gravidade 

de AOS, definida pelo IAH, por meio do espectro acústico e do tempo de leitura. Houve 

concordância diagnóstica de 66,7%, apontando que é possível estimar a intensidade 

de AOS analisando sinais de voz (Kriboy et al., 2014).  

Entretanto, achados diversos foram encontrados comparando as emissões de 

fala (vogal sustentada e fala encadeada) de 40 pacientes com AOS e 40 sem (grupo 

controle). Apenas pacientes com AOS grave podem ser diagnosticados por meio de 

análise não linear da fala. Não houve precisão de diagnóstico em outros graus de 

intensidade do distúrbio, apesar de haver alterações tanto de vogal sustentada como 

de fala encadeada (Blanco-Murillo et al., 2013). 

Utilizando o modelo de análise linear, novas pesquisas analisaram a fala 

encadeada para diferenciação dos grupos com e sem AOS (Benavides et al., 2014; 

Benavides et al., 2016; Espinoza-Cuadros et al., 2016). Os resultados da classificação 

alcançaram 80% dos casos, assim como os resultados por idade e IMC. Nos casos 
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em que não houve diferença estatística entre faixa etária e IMC, foi aplicada a análise 

da voz. A medida da frequência forneceu 20% a mais de acertos no diagnóstico. Os 

autores concluíram que o método proposto pode complementar a triagem para AOS, 

diminuindo os custos com exames como a Polissonografia (Benavides et al., 2014), 

porém há a necessidade de mais estudos para o diagnóstico preciso, aumentando-se 

a variabilidade da população estudada (Benavides et al., 2016) e com o uso de 

equipamentos (Espinoza-Cuadros et al., 2016). 

Em relação ao ronco, que pode ser tanto um sinal quanto um sintoma de AOS, 

foi feita a investigação dos efeitos do ronco na voz comparando-se os resultados do 

protocolo Qualidade de Vida em Voz – QVV com os parâmetros de qualidade vocal 

de rugosidade e astenia entre roncadores (30 sujeitos) e não roncadores (30 sujeitos). 

O grupo de roncadores apresentou maior prevalência de alterações vocais, 

principalmente, rugosidade, o que pode ser atribuído à respiração oral que causa 

ressecamento de toda a VAS e, consequentemente, das pregas vocais. O tabagismo 

foi um fator de confundimento. De qualquer forma, havia mais fumantes no grupo 

controle, diminuindo o impacto do confundimento e fortalecendo a conclusão de que 

o ronco pode influenciar a qualidade vocal (Hamdan et al., 2012).  

Ainda em relação ao ronco e a AOS, algumas pesquisas abordaram a 

associação entre voz e alterações de sono, levando em consideração a musculatura 

envolvida no ronco, especialmente a musculatura faríngea e o palato mole, sem 

análise da voz propriamente dita (Ojay, Ernst, 2000; Pai et al., 2008; Hilton et al., 

2013). Nesse sentido, estudaram-se populações que fazem grande uso da voz, como 

cantores. Um estudo comparou a presença e a intensidade do ronco com a sonolência 

diurna em cantores semiprofissionais de coral e não cantores. Os resultados 

sugeriram que a prática do canto reduz o aparecimento de ronco primário, mas não 

tem influência sobre a sonolência diurna. Com o aumento da idade, entretanto, essa 

influência tende a diminuir, devido a questões estruturais decorrentes do 

envelhecimento (Pai et al., 2008). 

A prevalência de alterações vocais em indivíduos com AOS também foi 

estudada por meio de entrevista telefônica (Roy et al., 2019). Observou-se que 28% 

dos 94 indivíduos com AOS entrevistados tinha um distúrbio vocal atual. A prevalência 

de um distúrbio de voz atual foi maior em mulheres do que homens (44% vs 15%), 

mas não variou significativamente entre diferentes faixas etárias, IMC, índice de 

apneia/hipopneia (IAH), ou história médica. Depois de ajustar para o sexo, o uso 
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consistente da terapia CPAP (com umidificação) foi associado com (1) menor 

ocorrência de distúrbios de voz em mulheres, (2) redução da gravidade do ronco 

acompanhada de menos distúrbios vocais em homens e (3) menos relatos de refluxo 

ácido como um possível gatilho para problemas de voz. Além disso, observou-se que 

pacientes com AOS que também tiveram um distúrbio vocal atual, experimentaram 

piora da qualidade de vida total quando comparados àqueles sem distúrbio vocal. 

 

2.4.2 Privação do sono e/ou sono não reparador e voz 

Além dos efeitos que a AOS e o ronco podem trazer à voz, a privação do sono 

também pode influenciar a qualidade vocal, o que foi estudado pela nomeação 

espontânea de palavras durante uma tarefa de fluência verbal e pela articulação da 

fala durante uma tarefa de leitura vocalizada. Nove sujeitos foram submetidos a dois 

ensaios: um com privação do sono e outro sem. Após a privação do sono, houve 

deterioração significativa na geração de palavras e tendência para que os sujeitos se 

fixassem dentro de uma categoria semântica. Houve ainda redução significativa no 

uso de entonação apropriada na voz, resultando em vozes monótonas, sem 

flexibilidade e com ritmo alterado. Esses achados são discutidos tendo em vista a 

interferência do sono nas funções motoras de fala e sua implicação na competência 

comunicativa (Harrison, Horne, 1997).  

Esses efeitos podem ser minimizados com treinamento (Bagnall et al., 2011). 

Após privação de sono por 24 horas, observou-se aumento de rugosidade, diminuição 

do brilho e sensação de voz cansada (que é diferente de fadiga vocal, pois não houve 

uso intenso da voz) nos 15 participantes do estudo. Em seguida, os mesmos 15 

sujeitos realizaram um treinamento vocal de quatro dias com o método Voicecraft®, 

acompanhado de nova privação do sono por 24 horas. Os padrões vocais alterados 

permaneceram os mesmos, porém em menor grau, e a frequência fundamental estava 

aumentada. Os autores concluíram que a fadiga corporal tem influência sobre a 

qualidade da voz e que o treinamento vocal pode minimizar esses sinais e sintomas. 

Além disso, sugeriram que, nos casos de pacientes com desvios vocais ou em 

treinamento vocal, as alterações do sono, como AOS ou insônia, sejam levadas em 

consideração, pois podem interferir na qualidade da voz (Bagnall et al., 2011).  

Tal sugestão já havia sido investigada em adultos de ambos os sexos divididos 

em grupo sem sintomas, sinais ou queixas de alteração vocal e grupo com 

queixa/sintoma e/ou sinal de alteração vocal. Os resultados indicaram que ambos os 
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grupos não apresentam queixa de alteração de sono, mas percebem a voz diferente 

ao acordar. Homens e mulheres disfônicos (53% e 52,6%, respectivamente) 

percebem mais as alterações vocais do que os não disfônicos (31% e 31,7%, 

respectivamente) após uma noite mal dormida (Guimarães, Andrada e Silva, 2007).    

Ainda, pacientes com disfonia funcional relataram rotineiramente exaustão, 

com padrões perturbados de descanso e sono, com valores significantes em relação 

ao grupo controle. Esses pacientes também tendiam a relatar tendências 

perfeccionistas, o que deve ser melhor investigado nos casos das disfonias funcionais 

(O’Hara et al., 2011).  

A perda de sono afeta o funcionamento socioemocional de várias maneiras, o 

que inclui a fala e a produção vocal. Após privação de sono, observou-se, por 

exemplo, diminuição de emoções positivas em adolescentes e adultos, com piores 

resultados nos adolescentes. Além disso, a análise computadorizada da voz revelou 

frequência de voz mais grave, redução da energia da voz e menor modulação vocal 

em todos os participantes (McGlinchey et al., 2011).  

A reatividade emocional a estímulos emocionais parece ser aumentada com 

privação de sono. Tarefas de inibição comportamental também são sensíveis à 

privação do sono. A perda de sono prejudica o funcionamento social, com resultados 

na maioria aparente em medidas de inteligência emocional e em tarefas de interações 

sociais, que envolvem a compreensão de pistas sociais, como expressão do 

comportamento e fala, em conjunto com o conhecimento sobre a pessoa e a situação. 

Olhar, dicas corporais e a voz são todos sinais sociais relevantes e que podem estar 

comprometidos – tanto para o interlocutor com privação de sono que não consegue 

produzi-los da maneira adequada, quanto para o remetente, que não os interpreta 

corretamente (Beattie et al., 2015). 

A presença de disfonia pode estar associada com a duração do sono. Verificou-

se que tanto a menor duração do sono (até 5 horas por noite) quanto a maior (acima 

de 9 horas por noite) estavam associadas ao desenvolvimento de disfonia, 

principalmente em homens. A duração do sono menor que 5 horas por noite teve 

impacto na prevalência de disfonia de longo prazo (Cho et al., 2017).   

Já em relação aos fatores que podem pressupor uma alteração vocal, a 

rouquidão em professores foi analisada por regressão múltipla, sendo observada 

associação com ausência de ingestão de água, gritar/falar alto, limitações de abertura 

da mandíbula, ter uma média de 6 horas de sono/noite e nunca ou somente às vezes 
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acordar se sentindo reabastecido. Além disso, a presença de fadiga vocal foi 

significativamente associada a gritar/falar alto, falar excessivamente, dificuldade para 

abrir a boca para mastigar, menos de 6 horas de sono/noite e nunca ou somente às 

vezes acordar se sentindo reabastecido. Esses achados indicam a necessidade de 

incluir orientações de hábitos de vida relacionados ao sono e hábitos alimentares no 

trabalho de prevenção de alterações vocais em professores e na promoção de saúde 

com essa população (Ferreira et al., 2010). 

A interferência do sono na voz também foi estudada sob a ótica da percepção 

dos indivíduos, a partir do uso de protocolos de autoavaliação. Observou-se que 

indivíduos identificados com sonolência diurna pela Escala de Sonolência de Epworth 

– ESE apresentavam maior risco para o desenvolvimento de desvantagem vocal, 

analisada pelo Índice de Desvantagem Vocal, na versão reduzida – IDV-10 (Rocha, 

Behlau, 2018). 

 

2.4.3 Uso do CPAP e voz 

Mais recentemente, foram desenvolvidas pesquisas para verificar a 

interferência do uso contínuo do aparelho CPAP na voz, tendo em vista os 

microtraumas que podem ser gerados na vibração das pregas vocais devido à pressão 

exercida pelo aparelho e também pelo possível ressecamento da mucosa das pregas 

vocais. Foi observada aumento dos parâmetros acústicos vocais (frequência 

fundamental, jitter, shimmer, componente harmônico-ruído, pitch, turbulência vocal) 

logo no início do tratamento de 18 pacientes com AOS em uso de CPAP sem 

umidificador. Porém, não houveram mais mudanças após 6 meses de uso de CPAP 

(Hamdan et al., 2008). 

Resultado diferente foi observado em 70 pacientes avaliados pré-uso do CPAP 

sem umidificador e depois de 6 meses de uso (uso prolongado). Quando comparado 

com o período pré-CPAP, houve aumento significativo no escore IDV-10 após 1 mês 

de tratamento e no IDV-10, GRBAS, jitter, shimmer, relação ruído-harmônico e índice 

de turbulência da voz após 6 meses de tratamento com CPAP. Sendo assim observou-

se que o uso prolongado do CPAP pode ocasionar distúrbios vocais leves em 

pacientes sem alteração vocal prévia. Entretanto, os autores reforçam que novos 

estudos devem ser realizados com pacientes disfônicos e pacientes com uso 

profissional da voz a fim de confirmar os resultados e compará-los com o uso de CPAP 

com umidificador (Saylam et al., 2016). 
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Já em relação ao uso do CPAP com umidificador, 27 pacientes com AOS 

moderada a grave (IAH ≥ 15/h) e 28 sujeitos de controle – normais - completaram o 

Índice de Desvantagem Vocal – IDV e análise acústica da voz (F0, jitter e shimmer) 

pré e pós um mês de uso regular de CPAP com umidificação. Os resultados 

mostraram que tanto o shimmer quanto o IDV foram significativamente piores nos 

pacientes com AOS do que no grupo controle no momento inicial, sendo que o 

desempenho da voz destes pacientes melhorou após o uso regular do tratamento 

CPAP durante 1 mês (Atan al., 2014). 

A análise acústica de F0 (frequência fundamental), F1 (gerada pela faringe) e 

F2 (originada na cavidade oral) de 21 homens e 20 mulheres com AOS grave, revelou 

leve aumento dos valores das frequências após o uso do CPAP, não significativo. As 

medidas foram extraídas a partir da emissão das vogais sustentadas [a] e [e], usando 

o sistema Praat, no início e após 4 semanas de terapia por CPAP (Lovin et al., 2015). 

Apesar das mudanças acústicas observadas, não houve diferença 

autorreferida pelos pacientes na qualidade vocal antes e após 6 meses de iniciarem a 

terapia por CPAP com umidificador (Hartke et al., 2018). Os dados foram coletados 

de 11 pacientes e incluíram o download de dados do CPAP, o Índice de Sintoma de 

Refluxo (ISR), a Escala de Sonolência de Epworth (ESE), o Índice de Desvantagem 

Vocal, reduzido (IDV-10), o Questionário Sino-nasal (QSN) e Escala Analógica Visual 

para ressecamento oral (EAV). O ISR melhorou significativamente; no entanto, a EAV, 

o IDV-10, e o QSN não mudaram após 6 meses de terapia por CPAP. Os autores 

reforçam que é preciso repetir a pesquisa com uma amostra maior para garantir os 

resultados.  

 

2.5 Comorbidades frequentes em AOS que podem impactar a qualidade 

vocal 

Outros fatores que podem influenciar a voz também foram estudados em 

pacientes com AOS, como tosse crônica e refluxo faringolaríngeo. A AOS e o refluxo 

(tanto gastroesofágico quanto faringolaríngeo) podem estar relacionados através de 

um ciclo vicioso pelo qual o aumento do esforço respiratório consequente à apneia ou 

hipoapneia contribui para o refluxo de conteúdos gástricos que, por sua vez, contribui 

para a progressão de AOS por causar inflamação que estreita diretamente as vias 

aéreas superiores e ainda produz mudanças na mecânica das vias aéreas superiores 
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devido ao prejuízo da mucosa e à disfunção sensorial (Eskiizmir, Kezirian, 2009; 

Caparroz et al., 2019).  

Pacientes com AOS apresentam sintomas e sinais sugestivos de refluxo 

faringolaríngeo, com prevalência significativamente maior entre os indivíduos obesos. 

Isto indica que a obesidade pode ocasionar inflamação nas regiões da faringe e laringe 

e aumentar os achados nestes locais (Xavier et al., 2013; Caparroz et al., 2019).  

Além disso, o refluxo está associado com AOS, com o dobro das chances de 

ocorrência simultânea mesmo controlando para condições potencialmente 

relacionadas, como obesidade, segundo um estudo retrospectivo com análise de um 

banco de dados nacional dos EUA. Sendo assim, ao avaliar pacientes com OSA ou 

refluxo, os profissionais de saúde devem considerar que ambos os diagnósticos 

podem ocorrer simultaneamente (Gilani et al., 2015).  

Piores sintomas de tosse crônica pelo Questionário de Leicester para tosse 

crônica (LCQ) foram observados em paciente com AOS comparado àqueles sem o 

distúrbio do sono. O mesmo aconteceu para o Índice de Sintomas de Refluxo (ISR), 

com piores resultados para os pacientes com AOS. Houve ainda forte correlação entre 

as pontuações de LCQ e ISR e o IAH. Sendo assim, os autores concluíram que a 

tosse crônica e sintomas de RFL estão associados com a presença e gravidade de 

AOS (Gouveia et al., 2019). 

Além da tosse e do refluxo faringolaríngeo, outro sinal de alerta para AOS é a 

presença de edema de Reinke (Hamdan, 2020). Foram investigados 25 pacientes com 

edema de Reinke e 25 voluntários sem a patologia para o grupo controle. Houve maior 

prevalência de ronco e apneia obstrutiva do sono em pacientes com o edema de 

Reinke como evidenciado pelo Questionário de Berlim. O artigo aponta para a 

importância de se estar atento aos sintomas de obstrução das vias aéreas para 

possível intervenção precoce. 
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 3 MÉTODOS 

  

3.1 Tipo de estudo  

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, cego, Sham-controlado, com 

duração de 6 meses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP-UNIFESP 0004/2019, parecer 3.203.442 – 

Anexo 1).  

 

3.2 Desenho do estudo  

A metodologia foi realizada em oito etapas, seguindo o fluxograma abaixo 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Organização das etapas da coleta 

 

Para a melhor compreensão, o fluxograma foi dividido em momentos: 

• Seleção: Os voluntários realizaram polissonografia de noite inteira e foram 

verificados os critérios de elegibilidade da amostra. Aqueles que se 

enquadravam no estudo, realizaram polissonografia de titulação e foram 

randomizados. A randomização foi feita por meio do programa 

computadorizado Random (https://www.random.org/) por um membro da 

equipe que não participou das análises. O voluntário foi alocado em uma das 

seguintes possibilidades: 

• Grupo CPAP: Grupo de tratamento com CPAP 

• Grupo Sham: Grupo controle com Sham-CPAP  
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• Momento 0 (basal): Após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 2), os voluntários foram convidados para 

entrevista clínica e avaliação do histórico de saúde no ambulatório médico 

de distúrbios respiratórios do sono, no qual realizaram avaliação clínica com 

exame físico e otorrinolaringológico (ORL), além da aplicação dos 

questionários. Nessa visita, os participantes do grupo CPAP receberam um 

aparelho automático e os indivíduos do grupo Sham receberam o Sham-

CPAP, quando o CPAP é usado em uma pressão abaixo da necessária para 

manter a patência da VAS (Giles et al., 2006). Todos os indivíduos foram 

orientados quanto ao uso dos aparelhos de acordo com o grupo ao qual 

pertenciam, realizaram coleta de sangue para dosagens laboratoriais e 

realizaram a gravação vocal.  

Ainda, receberam orientações sobre Higiene do Sono (Apêndice 1), que 

foram esclarecidas verbalmente com os voluntários, assim como entregues 

impressas para posterior leitura.  

•  Momento 1 (4ª semana): Após 1 mês do uso do CPAP (Grupo CPAP) ou 

Sham-CPAP (Grupo Sham), os participantes compareceram ao ambulatório 

para o programa de educação do uso de CPAP. Realizaram a coleta de 

sangue, aferição da pressão arterial e gravação vocal. 

•  Momento 2 (8ª semana): Após 2 meses do uso do CPAP (Grupo CPAP) ou 

Sham-CPAP (Grupo Sham), os participantes compareceram ao ambulatório 

para o programa de educação do uso de CPAP. Realizaram coleta de 

sangue e aferição da pressão arterial. 

•  Momento 3 (12ª semana): Após 3 meses de tratamento, os participantes 

compareceram para o programa de educação do uso de CPAP e 

responderam aos questionários novamente. Realizaram ainda coleta de 

sangue, aferição da pressão arterial e gravação vocal. 

•  Momento 4 (16ª semana): Após 4 meses de tratamento, os participantes 

compareceram ao ambulatório para o programa de educação do uso de 

CPAP. Realizaram a coleta de sangue e aferição da pressão arterial. 

•  Momento 5 (20ª semana): Após 5 meses de tratamento, os participantes 

compareceram ao ambulatório para o programa de educação do uso de 

CPAP. Realizaram a coleta de sangue e aferição da pressão arterial. 
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•  Momento 6 (24ª semana): Ao fim de 6 meses de tratamento, os 

participantes realizaram a última visita, na qual responderam aos 

questionários, realizaram exame físico e PSG. Na manhã após a PSG, todos 

os indivíduos realizam novamente a coleta de sangue para dosagens 

laboratoriais, além da aferição da pressão e gravação vocal. 

É importante ressaltar que os momentos 3, 5 e 6 (após 2, 4 e 5 meses de 

tratamento) foram de controle, sem inclusão dos dados nas análises estatísticas do 

estudo.  

Ao final, o CPAP foi oferecido gratuitamente aos participantes de ambos os 

grupos, devido ao patrocínio da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) 

(Anexo 3). 

 

3.3 Seleção dos participantes 

Os participantes foram selecionados no Ambulatório médico de Distúrbios 

Respiratórios do Sono do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). Cada participante foi orientado quanto ao protocolo, 

acompanhamento e o tratamento da AOS. Todos os sujeitos envolvidos assinaram o 

TCLE, assentindo, desta forma, com a realização e divulgação desta pesquisa e de 

seus resultados conforme Resolução 466/2012 (BRASIL. Resolução MS/CNS/CNEP 

nº 466/2012 de 12 de dezembro de 2012).  

 

3.4 Critérios de elegibilidade  

• Indivíduos adultos do sexo masculino, com índice de massa corpórea <35 

kg/m2, diagnosticados por polissonografia laboratorial completa com AOS 

moderada a grave (índice de apneia-hipopneia, IAH≥15 eventos/hora de 

sono) em um intervalo máximo de 6 meses antes do início do estudo e 

com indicação de tratamento por CPAP; 

• Preenchimento completo do  protocolo impresso participação  em todas 

as etapas da pesquisa dentro do prazo estipulado;  

• Assinatura do TCLE;  

• Ausência de analfabetismo;  

• Ausência de IAH central >5 eventos/hora de sono, com mais de 50% dos 

eventos respiratórios obtidos no exame de polissonografia sendo apneias 
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centrais; 

• Ausência de doenças otorrinolaringológicas acentuadas que 

impossibilitem o uso do CPAP (desvio de septo nasal acentuado, 

hipertrofia de cornetos nasais acentuada, hipertrofia de tonsilas palatinas 

e/ou adenoide acentuada); 

• Ausência de tratamento fonoaudiológico em andamento; 

• Ausência de uso abusivo de álcool ou uso crônico de medicamentos 

psicoativos; 

• Ausência de tabagismo atual, podendo o voluntário ser ex-tabagista; 

• Ausência de doenças clínica, neurológica ou psiquiátrica descompensada; 

• Ausência de comprometimento cognitivo; 

• Ausência de outros distúrbios de sono ou tratamentos prévios da AOS; 

• Ausência de claustrofobia ou intolerância ao uso do CPAP. 

É importante reforçar que apenas participantes do sexo masculino foram eleitos 

no presente estudo. Devido às mudanças hormonais frequentes nas mulheres e ao 

fato da AOS ser mais prevalente no sexo masculino, optou-se pela não inclusão de 

mulheres, a fim de controlar um potencial viés.  

 

3.5 Materiais e Procedimentos 

Como visto no desenho do estudo, a coleta da amostra foi realizada por meio 

de entrevista clínica, exame físico geral, preenchimento de um protocolo desenvolvido 

para esta pesquisa e gravações vocais em quatro momentos: pré-terapia por CPAP, 

após 1 mês, após 3 meses e após 6 meses de uso do aparelho.  

Os participantes foram submetidos à entrevista clínica por um médico 

especialista em Medicina do Sono de forma a coletar informações a respeito da 

história atual de uso de medicamentos e complementos vitamínicos, histórico médico 

(clínico e/ou cirúrgico), histórico familiar de AOS, tabagismo, consumo de álcool e 

derivados de cafeína, além de dados ocupacionais para caracterização da amostra. 

O exame físico consistiu em exame físico geral, no qual foram mensurados: pressão 

arterial sistólica e diastólica, peso e altura (para cálculo do IMC), e circunferências de 

pescoço e cintura. As avaliações foram realizadas conforme descrição abaixo:  

•  Cálculo do IMC: obtido pela divisão da massa corporal pela estatura ao 

quadrado [Peso (kg) /altura (m²)]. 
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•  Circunferência da cintura: determinada em centímetros utilizando-se uma 

fita métrica inelástica, no ponto médio entre a crista ilíaca e o arco costal, 

com o paciente em pé, ereto e pernas paralelas e estendidas. 

•  Circunferência do pescoço: determinada em centímetros, ao nível da 

articulação cricoaritenoide, utilizando-se uma fita métrica inelástica.  

Sabe-se que há associação da AOS com aumento do IMC, assim como 

aumento da circunferência da cintura e do pescoço pelas mudanças na morfologia da 

VAS, justificadas principalmente pelo acúmulo de gordura nos tecidos moles e menor 

espaço aéreo. É importante ressaltar ainda que a obesidade pode ser tanto uma das 

causas da AOS, quanto pode se agravar em consequência do distúrbio. 

Com relação às medidas antropométricas, toda equipe de atendimento fez uso 

dos mesmos instrumentos para evitar discrepâncias e foi devidamente treinada 

quanto à padronização da mensuração, garantindo assim a confiabilidade dos dados. 

•  Medida da pressão arterial e frequência cardíaca: a pressão arterial sistólica 

e a pressão arterial diastólica foram avaliadas com o participante sentado 

em repouso, utilizando um esfigmomanômetro digital.  

No que diz respeito à avalição otorrinolaringológica,  feita pela equipe médica 

responsável no setor. foram investigados os seguintes parâmetros: presença de 

obstrução nasal leve, ressecamento nasal e/ou oral, respiração oral e utilização de 

descongestionante nasal, do tipo vasoconstritores. Também foi realizada uma 

avaliação do esqueleto facial e avaliações das estruturas ósseas e tecidos moles por 

meio da oroscopia, assim como avaliação da cavidade nasal por meio da rinoscopia 

anterior, sendo observada a presença ou não de desvio do septo nasal leve, e a 

presença ou não de hipertrofia leve das conchas nasais inferiores.  É importante 

ressaltar que de acordo com os critérios de elegibilidade, os voluntários com 

alterações otorrinolaringológicas acentuadas que comprometessem o uso do CPAP 

não foram incluídos no estudo.  

Após, os participantes responderam ao protocolo desta pesquisa composto por 

um questionário de dados demográficos e de uso de voz e por questionários 

específicos validados no português brasileiro e de relevância clínica.  

O protocolo desenvolvido para esta pesquisa foi composto por 7 partes, a 

saber: 1. Dados demográficos, de saúde e de uso da voz, 2. Autoavaliação da voz, 3. 

Escala de Sonolência de Epworth, 4. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, 5. 
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Índice de Desvantagem Vocal, na versão reduzida – IDV-10, 6. Índice de Sintoma de 

Refluxo Faringo-Laríngeo (ISRFL) e 7. Escala Analógica Visual (EAV) para 

ressecamento oral. 

O questionário demográfico (Apêndice 2) incluía questões de caracterização da 

amostra, como idade do indivíduo, gênero, profissão, escolaridade, peso e altura, 

hábitos nocivos à saúde em geral, como o uso de drogas lícitas e ilícitas, problemas 

de saúde e uso de medicamentos constantes. As questões referentes ao uso da voz 

incluíam variáveis ocupacionais e individuais, como hábitos de higiene vocal. Os 

respondentes foram classificados de acordo com os critérios de Koufmann e Isacson 

(1991) que categoriza níveis de uso da voz em: usuário de elite vocal, usuário 

profissional da voz falada, usuário não-profissional da voz e usuário não-profissional 

não-vocal. 

A fim de caracterizar a amostra, este questionário continha ainda o Critério de 

Classificação Econômica Brasil – CCEB (CCEB, 2019), Questionário Internacional de 

Atividade Física – IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (Craig et al., 

2003) e o Questionário de Matutinidade/Vespertinidade de Horne e Ostberg – HO 

(Horne, Ostberg, 1976). 

O Critério de Classificação Econômica Brasil tem como função estimar o poder 

de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar 

a população em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado é definida em 

classes econômicas, separadas em oito classes a partir dos pontos no questionário. 

A pontuação varia de zero a quarenta e seis, sendo as classes, em ordem crescente: 

E, D, C2, C1, B2, B1, A2, A1. 

O Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ (International Physical 

Activity Questionnaire) (Craig et al., 2003) permite estimar o tempo semanal gasto em 

atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do 

cotidiano, e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição 

sentada. A classificação do nível de atividade física de acordo com a orientação do 

próprio IPAQ, que divide e conceitua as categorias, foi realizado da seguinte forma: 

Sedentário - não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos 

contínuos durante a semana; Insuficientemente Ativo - consiste em classificar os 

indivíduos que praticam atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por 

semana, porém de maneira insuficiente para ser classificado como ativos; Ativo – 

cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – ≥ 3 dias/semana 
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e ≥20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – ≥5 dias/semana e ≥30 

minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/semana e ≥ 150 min/semana; 

Muito Ativo - cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – ≥ 5 dias/semana e ≥ 

30min/ sessão; b) vigorosa – ≥ 3 dias/semana e ≥ 20min/sessão + moderada e ou 

caminhada ≥ 5 dias/semana e ≥ 30 min/sessão. 

A versão do HO validada em português brasileiro tem 19 perguntas sobre a 

rotina de preferências matutinas e vespertinas. A pontuação varia de 16 a 86, sendo 

que os escores entre 16 e 41 determinam o tipo vespertino, entre 42 e 58 o tipo 

intermediário e entre 59 e 86 define o tipo matutino (Horne, Ostberg, 1976; Benedito-

Silva et al., 1990). 

Os indivíduos foram solicitados a classificar sua voz com o intuito de verificar a 

própria opinião sobre esse aspecto. Foi utilizada escala do tipo Likert com cinco pontos 

de respostas, com pontuação crescente de zero a 4, sendo a autoavaliação vocal 

classificada em excelente, muito boa, boa, razoável ou ruim.  

Além de informar esses dados (Apêndice 2), os voluntários deveriam ainda 

preencher os questionários específicos para avaliação do sono e da voz descritos a 

seguir. 

A Escala de Sonolência de Epworth - ESE (Johns, 1991) (Anexo 4), validada 

para o português brasileiro (Bertolazi et al., 2009), é voltada para a avaliação da 

sonolência diurna, composta por oito situações que envolvem atividades diárias. As 

respostas são consideradas de acordo com uma escala de 4 pontos, sendo 0 - 

nenhuma probabilidade de cochilar; 1 - pequena probabilidade de cochilar; 2 - 

probabilidade média de cochilar e 3 - grande probabilidade de cochilar durante o dia. 

A pontuação é realizada pela soma simples das respostas, podendo o escore global 

variar de 0 a 24 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a chance de cochilar em 

situações de atividades diárias, sendo que escore global acima de 10 pontos é 

sugestivo de Sonolência Diurna Excessiva – SDE (Johns, 1991).  

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - IQSP (Buysse et al., 1989) 

(Anexo 5), validado para o português brasileiro (Bertolazi et al., 2011), avalia a 

qualidade do sono e os seus distúrbios no tempo de um mês. É composto por 19 

questões de autoavaliação categorizadas em 7 componentes, sendo eles: Qualidade 

Subjetiva do Sono - C1; Latência do Sono - C2; Duração do Sono - C3; Eficiência do 

Sono Habitual - C4; Distúrbios do Sono - C5; Uso de Medicação para Dormir - C6 e 

Disfunção Diurna - C7. Cada componente recebe uma nota que varia de zero a três, 
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sendo 0 - nenhuma dificuldade e 3 - grande dificuldade. A soma da pontuação desses 

7 componentes produz uma pontuação global, que varia de 0 a 21, e a maior 

pontuação indica pior qualidade do sono. Um escore global superior a 5 indica grandes 

dificuldades em, pelo menos, dois componentes ou dificuldades moderadas em mais 

de três componentes (Buysse et al., 1989).  

Para a autoavaliação de uma possível desvantagem vocal foi utilizado o Índice 

de Desvantagem Vocal – 10 – IDV-10 (Rosen et al., 2004) (Anexo 6), validado para o 

português brasileiro (Costa et al., 2013). O IDV-10 é composto por 10 itens, que devem 

ser respondidos em uma escala de 5 pontos, sendo 0 - nunca, 1 - quase nunca, 2 - às 

vezes, 3 - quase sempre e 4 - sempre. A pontuação é realizada pela soma simples 

das respostas, podendo variar de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a 

desvantagem percebida pelo indivíduo. Sua nota de corte para a população brasileira 

é de 7,5, sendo capaz de diferenciar grupos com e sem desvantagem vocal (Behlau 

et al., 2016).  

O Índice de Sintoma de Refluxo Faringo-Laríngeo - ISRFL (Anexo 7), traduzido 

para o português brasileiro (Zucato e Behlau, 2012) foi utilizado para analisar a 

percepção dos participantes sobre os sintomas de Refluxo Faringo-Laríngeo (Belafsky 

et al., 2001, 2002). Segundo os autores, um escore acima de 13 pontos significa índice 

alterado, ou seja, indicativo de Refluxo Faringo-Laríngeo.  

Por fim, os indivíduos preencheram ainda uma Escala Analógica Visual – EAV 

(Anexo 8) relacionada ao ressecamento oral (referência adaptada de Hartke et al., 

2018). A escala apresentava 100mm e o indivíduo deveria marcar o ponto na escala 

onde acreditava estar o seu grau de ressecamento oral. Quanto mais próximo de zero, 

menor o ressecamento e quanto mais próximo de 100mm, maior o ressecamento.  

Ainda, todos tiveram suas vozes gravadas em seguida do preenchimento do 

questionário. Tal procedimento está descrito no item 3.12 da metodologia. 

Após 1 mês (terapia inicial), tinham novamente as suas vozes gravadas e após 

3 (terapia mínima) e 6 meses (uso contínuo) de uso do CPAP passavam pela mesma 

bateria de avaliação da primeira para comparação dos resultados. Deste modo, cada 

participante foi utilizado como seu próprio controle, permitindo a comparação dos 

dados coletados dentro de cada condição e entre condições adjacentes e a verificação 

do tratamento implementado. 
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É importante ressaltar que, após completar os 6 meses de tratamento, aqueles 

que participaram do grupo Sham tiveram acesso ao CPAP efetivo, conforme projeto 

anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (0232/2018). 

 

3.6 Polissonografia 

Todos os voluntários do estudo foram submetidos à polissonografia – PSG de 

noite inteira no Instituto do Sono, utilizando um sistema digital (EMBLA® N7000, 

Embla Systems Inc., EUA). O registro de sono incluiu  eletroencefalograma (EEG) 

com as seguintes derivações: C3-A2, C4-A1, O1-A2, O2-A1, eletrooculograma (EOG, 

EOG-Esquerdo-A2, EOG-Direito-A1) e eletromiograma (EMG, região 

submentoniana). Para o eletrocardiograma (ECG) registrou-se uma derivação M0 

modificada. Movimentos dos membros inferiores foram captados por eletrodos 

colocados na região do músculo tibial anterior de ambas as pernas. A detecção do 

fluxo respiratório foi feita por meio do uso de termístor e de cânula nasal. Cintas de 

pletismografia de indutância no tórax e no abdômen foram utilizadas para avaliação 

de esforço respiratório. A presença de ronco e informações de posição corporal foram 

obtidas por meio de microfone traqueal e sensor de posição corporal. A saturação 

percutânea de oxigênio (SpO2) foi medida por oxímetro de pulso. 

O estagiamento do sono foi realizado manualmente por especialistas em 

polissonografia, considerando-se critérios pré-estabelecidos. Entre os parâmetros 

obtidos pela PSG, consideramos os seguintes a serem analisados neste estudo: 

tempo total de sono (TTS, min,), latência para o início do sono (LS, min.), eficiência 

do sono (SE, TTS/ tempo na cama x 100, %), índice de despertares (ID, eventos/h), 

tempo acordado após o início do sono (WASO, min), estágios do sono em 

porcentagem do TTS (N1%, N2% e N3% e REM%) e índice de movimentos periódicos 

dos membros (IMPM, eventos/hora), além dos parâmetros respiratórios. 

Os eventos respiratórios foram classificados como apneias, hipopneias e 

despertares relacionados a esforço respiratório (RERAs). O número de apneias ou 

hipopneias por hora de sono foi calculado como o IAH. A apneia foi definida como a 

completa ou quase completa cessação do fluxo aéreo por ≥10 segundos, e a 

hipopneia como uma redução na amplitude respiratória (pelo menos 30% abaixo da 

linha basal) por ≥10 segundos acompanhada por um despertar detectado pelo EEG 

ou por uma queda na SpO2 ≥3%. Os RERAs foram caracterizados pelo aumento do 

esforço respiratório verificado pelo achatamento da curva de fluxo aéreo. O índice de 
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dessaturação de oxigênio (IDO) foi definido como o número de dessaturações de 

oxigênio ≥3% da linha de base, por hora de sono (Berry et al., 2012). 

 

3.7 Cálculo amostral  

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado por meio de teste de hipóteses 

com o ANOVA para dois grupos. Os parâmetros adotados para o teste foram α de 5%, 

β de 10% e K de 90%. Para o cálculo foi utilizada a estimativa de mínima diferença a 

ser detectada de 10mm no grau geral do julgamento perceptivo-auditivo da voz (Eadie 

et al, 2010), e a estimativa de desvio padrão agrupada de 10,15. O tamanho da 

amostra calculado foi de 22 participantes no total da amostra. 

 

3.8 Riscos 

Os riscos para os participantes foram mínimos, como possível manutenção da 

rugosidade vocal, caso a hipótese dessa pesquisa não fosse comprovada. Poderia 

haver certo desconforto ao iniciar a terapia por CPAP, uma vez que os participantes 

não estavam acostumados com o aparelho e era preciso adaptação. 

O tempo de coleta de 6 meses foi estruturado por ser suficiente para produzir 

efeitos de tratamento e para não expor os voluntários do grupo Sham e o risco foi 

controlado por análises clínicas mensais, como aferição de pressão e verificação do 

colesterol. 

 

3.9 Benefícios 

 Todos os participantes receberam orientações de higiene do sono. 

Os participantes identificados com risco para disfonia, de acordo com a 

resposta no IDV-10, foram orientados a procurar avaliação médica. Todos os 

participantes tiveram orientações vocais ao final da pesquisa. Após os seis meses 

iniciais, os participantes do grupo com Sham-CPAP receberam o tratamento com o 

CPAP efetivo. Ao término da pesquisa, todos os grupos receberam gratuitamente o 

tratamento com CPAP, devido ao patrocínio da Associação Fundo de Incentivo à 

Pesquisa (AFIP) (Anexo 3). 

 

3.10 Participantes/Composição da Amostra 

Foram avaliados 46 voluntários, entretanto três deles (sendo 2 do grupo CPAP 

e 1 do grupo Sham) não tinham disponibilidade mensal para participar de todas as 
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etapas de coleta do estudo. Foram incluídos 43 indivíduos, todos adultos, do sexo 

masculino, com idade entre 35-66 anos, diagnóstico de AOS (índice de apneia-

hipopneia ≥15/hora), índice de massa corpórea <35 kg/m2 e indicação de terapia por 

CPAP. Os participantes foram randomizados em grupo CPAP e Sham, sendo 28 

voluntários do grupo CPAP e 15 do grupo Sham. A randomização deveria seguir o 

modelo de 2:1 (2 voluntários no grupo CPAP para cada 1 no grupo Sham), porém com 

a pandemia de COVID-19 e com o número de aparelhos Sham-CPAP disponíveis para 

a coleta, essa previsão não foi possível de ser realizada. Foi preciso interromper a 

convocação de novos voluntários, visto que os exames de polissonografia estavam 

suspensos durante a pandemia. Ainda, foram disponibilizados apenas 10 aparelhos 

Sham-CPAP para este estudo, que deveriam ser devolvidos ao final dos 6 meses de 

tratamento, quando os voluntários do grupo Sham recebiam o aparelho CPAP para 

tratamento efetivo. Após a devolução, os aparelhos eram verificados e esterilizados 

para uso com novo voluntário. A pandemia de COVID-19 impossibilitou a reutilização 

dos equipamentos, mesmo com esterilização, a fim de se garantir a segurança e 

integridade dos participantes do estudo.  

O organograma com o detalhamento da inclusão dos participantes pode ser 

verificado na Figura 2. 

 

Figura 2: Organograma da coleta de dados dos voluntários da pesquisa e inclusão de sujeitos 
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É possível observar que alguns participantes da pesquisa não tiveram seus 

dados coletados em todas as etapas. Isso porque houve a pandemia do novo 

coronavírus – Covid-19 – que impossibilitou a coleta de amostras por um período de 

4 meses. Como cada participante estava em um tempo diferente de coleta (alguns no 

início, por exemplo, nos momentos 0 ou 1, outros já mais no final, nos momentos 4 a 

7), o número de indivíduos em cada grupo continuava relativamente estável e 

semelhante entre os grupos, sendo possível compará-los. É importante ressaltar ainda 

que para a análise estatística foram analisadas duas situações: a primeira excluindo 

todos os participantes que não completaram o último momento  dentro do tempo 

previsto de 6 meses e a segunda mantendo esses participantes. Não houve diferença 

nos resultados e, por isso, os voluntários não foram excluídos da amostra.   

 

A caracterização da amostra encontra-se a seguir: 

 

Tabela 1. Análise da idade em função do grupo de intervenção e total em pacientes com Apneia 
Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável Grupo Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q p-valor 

Idade 
CPAP 48,75 9,03 35,00 66,00 42,00 47,00 55,00 

0,610 
Sham 49,93 8,08 39,00 63,00 43,00 48,00 59,00 

 Total 49,16 8,64 35,00 66,00 42,00 47,00 55,00  

Teste de Mann-Whitney 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil 

 

De acordo com a tabela 1 é possível observar que os participantes do estudo 

apresentaram média de idade de 49 anos e um mês, sendo que o voluntário mais 

jovem tinha 35 anos e o mais velho 66 anos de idade.  

Os 43 participantes foram randomizados em dois grupos: grupo CPAP e grupo 

Sham, sendo que os grupos foram homogêneos quanto à idade. A maioria dos 

participantes do grupo CPAP tinha 47 anos, enquanto a maioria dos participantes do 

grupo Sham tinha 48 anos de idade. 

 

Tabela 2. Associação das variáveis estado civil, histórico familiar AOS, obstrução nasal, 
ressecamento nasal/oral, respiração oral, uso de descongestionante e cronotipo com o grupo 
de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variáveis 
 Grupo CPAP  Grupo Sham 

p-valor 
  n    %   N % 

Estado civil 
   

 
 

  
Casado 

 18 64,3  10 66,7 0,760 
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Divorciado 
 4 14,3  3 20,0 

Solteiro  6 21,4  2 13,3 

 
   

    
Histórico familiar AOS        

Não  7 25,0  3 20,0 

0,745 Sim  13 46,4  6 40,0 

Não sei  8 28,6  6 40,0 

        
Obstrução nasal        

Não  15 53,6  10 66,7 
0,407 

Sim  13 46,4  5 33,3 

        
Ressecamento nasal/oral        

Não  14 50,0  3 20,0 
0,055 

Sim  14 50,0  12 80,0 

        
Respiração oral        

Não  10 35,7  6 40,0 
0,782 

Sim  18 64,3  9 60,0 

        
Uso de descongestionante        

Não  28 100,0  13 86,7 
0,048* 

Sim  0 0,0  2 13,3 

        
Cronotipo        

Matutino  12 42,9  3 20,0 

0,111 
Vespertino  3 10,7  0 0,0 

Intermediário  12 42,9  12 80,0 

Sem resposta   1 3,6  0 0,0 

Valores significativos (p<0,05); Teste de Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual 

 

É possível observar na tabela 2 que os grupos foram homogêneos quanto ao 

estado civil, histórico familiar AOS, obstrução nasal, ressecamento nasal/oral, 

respiração oral e cronotipo de sono. Houve diferença em relação ao uso de 

descongestionante nasal do tipo vasoconstritor.  

O estado civil foi classificado em casado, divorciado e solteiro e a maioria dos 

voluntários identificou-se como casado, sendo 18 participantes (64,3%) no grupo 

CPAP e 10 (66,7%) no grupo Sham. Não houve diferença entre os grupos.  

Observa-se que a maioria dos voluntários indicou histórico familiar de AOS, 

sendo 13 indivíduos com histórico no grupo CPAP (46,4%) e 6 (40,0%) no grupo 

Sham. Oito participantes do grupo CPAP e 6 do grupo Sham (28,6% e 40,0%, 

respectivamente) não souberam referenciar o histórico familiar de AOS 
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A maioria não refere obstrução nasal – 15 indivíduos (53,6%) no grupo CPAP 

e 10 (66,7%) no grupo Sham, porém relata ressecamento nasal ou oral – 14 (50,0%) 

no grupo CPAP e 12 (80,0%) no grupo Sham.  

Em relação à respiração oral, 18 voluntários do grupo CPAP (64,3%) e 9 

voluntários do grupo Sham (86,7%) tinham respiração predominantemente oral.  

Dois voluntários do grupo Sham (13,3%) referiram fazer uso constante de 

descongestionante nasal do tipo vasoconstritor, enquanto nenhum voluntário do grupo 

CPAP (28, 100,0%) o faz. Houve associação entre as variáveis grupo e uso de 

descongestionante nasal (p=0,048). 

Ainda, não houve associação entre as variáveis cronotipo e grupo de 

intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. É possível observar que a 

maioria dos indivíduos do grupo CPAP se encontrava tanto no tipo intermediário 

quanto no tipo matutino (12 indivíduos, 42,9%, em cada tipo). Já a maioria do grupo 

Sham era do tipo intermediário (12 indivíduos, 80,0%), sem diferença entre os grupos.  

 

Tabela 3. Análise das variáveis IMC, CCer e Ccin em função do momento de avaliação e do grupo 
de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável  
M0 M3 M6 

Fator p-valor η²p post-hoc 
Média DP Média DP Média DP 

IMC       
    

CPAP 31,62 4,28 30,82 3,88 32,11 4,38 M 0,364 0,02  
Sham 30,89 3,7 30,11 2,8 30,97 2,9 M*G 0,499 0,011  
Total 31,37 4,06 30,57 3,52 31,71 3,93 G 0,376 0,019  

          
 

Ccer          
 

CPAP 44,52 3,41 44,57 3,41 44,07 3,96 M 0,367 0,02  
Sham 42,3 2,74 42,8 3,1 43,29 3,05 M*G 0,020* 0,125 M0 CPAP > 

Total 43,74 3,34 43,95 3,38 43,8 3,65 G 0,136 0,054 Sham 
          (p=0,036) 

Ccin          
 

CPAP 109,93 10,92 109,79 10,84 109,48 12,11 M 0,195 0,041  
Sham 109,07 12,88 108,8 12,67 107,17 10,65 M*G 0,419 0,016  
Total 109,63 11,5 109,44 11,37 108,67 11,54 G 0,703 0,004  

Valores significativos (p<0,05); Teste ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey 
Legenda: DP=desvio padrão; IMC=Índice de Massa Corpórea; Ccer=circunferência cervical; 
Ccin=circunferência da cintura; M=Momento; G=Grupo; M0=Momento pré-terapia; M3=Momento após 
3 meses de terapia; M6=Momento após 6 meses de terapia 
 

 
Visualiza-se na tabela 3 os valores de IMC dos indivíduos, sendo a média do 

grupo CPAP de 31,62 e do grupo Sham de 30,89. A maioria dos indivíduos de ambos 
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os grupos se encontrava, portanto, na faixa entre 30 e 34,9, que caracteriza obesidade 

classe I. Não houve diferença entre os grupos. 

Em relação à circunferência cervical, a média do grupo CPAP foi de 44,52, 

enquanto a do grupo Sham de 42,30. Houve diferença para a variável Ccer em função 

do momento e grupo (p=0,020). A análise de comparações múltiplas mostrou que na 

primeira avaliação, o CPAP apresentou valor de Ccer significativamente maior que o 

Sham (p=0,036). 

Já em relação à circunferência da cintura, a média do grupo CPAP foi de 109,93 

e a do grupo Sham de 109,07, sem diferença para os grupos.  

 

Tabela 4. Análise das variáveis de polissonografia em função do grupo de intervenção em 
pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável Média DP p-valor 

Diferença 
Erro 

padrão 

média 
de 

diferença 

TTS 
     

         
   CPAP 359,35 43,96 

0,3 19,44 18,27 
   Sham 339,92 58,06 
      

Eficiencia      
     

   CPAP 82,39 10 
0,649 1,77 3,83 

   Sham 80,62 11,85 
      

N1      
     

   CPAP 14,97 10,49 
0,162 -7,31 5 

   Sham 22,28 16,44 
      

N2      
     

   CPAP 44,55 12,51 
0,701 1,44 3,71 

   Sham 43,12 10,04 
      

N3      
     

   CPAP 18,21 11,36 
0,58 2,41 4,29 

   Sham 15,8 13,21 
      

REM      
     

   CPAP 22,12 5 
0,111 3,43 2,05 

   Sham 18,69 6,51 

IndicedeDespertares      
     

   CPAP 32,83 18,44 
0,725 2,28 6,4 

   Sham 30,55 18,86 
      

IDR      
     

   CPAP 37,16 16,68 0,467 -5,27 7,08 
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   Sham 42,43 20,45 
      

IAH      
     

   CPAP 40,25 19,89 
0,433 -5,77 7,22 

   Sham 46,02 21,91 
      

SpO2mínima      
     

   CPAP 75,88 10,04 
0,718 1,19 3,27 

   Sham 74,69 9,41 
      

SpO2média      
     

   CPAP 91,17 3,49 
0,82 -0,2 0,89 

   Sham 91,37 2,06 
      

IndiceDessaturação      
     

   CPAP 35,42 22,84 
0,453 -5,36 7,05 

   Sham 40,78 19,34 
      

Pressãodetitulação      
     

   CPAP 8,61 3,11 
<0,001* 4,61 0,59 

   Sham 4 0 

Valores significativos (p<0,05); Teste-T Independente 
Legenda: DP=desvio padrão; PSG=polissonografia; TTS=Tempo Total de Sono; N1=estágio do sono 
N1; N2=estágio do sono N2; N3=estágio do sono N3; REM=estágio do sono REM; IDR= índice de 
distúrbio respiratório; SpO2=saturação de O2; IAH=índice de apneia e hipopneia 

 

A tabela 4 mostra a análise dos dados de polissonografia em função do grupo 

de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. Os grupos foram 

homogêneos em relação às variáveis, exceto pelos valores de pressão de titulação. 

Observou-se que o grupo CPAP apresentou valores significativamente maiores de 

pressão de titulação, que o grupo Sham (p<0,001), o que era esperado, tendo em vista 

que o grupo Sham recebeu uma pressão constante e abaixo do que seria um 

tratamento padrão de AOS.  

É importante ressaltar aqui que apenas o grupo CPAP apresentava 

umidificador no aparelho, não sendo possível a comparação entre grupos. O valor do 

nível de umidificação inicial foi de 4. Os voluntários poderiam alterar esse parâmetro 

de acordo com a sua necessidade a partir de 1 mês de uso e essa variável não foi 

controlada. Embora não faça parte dos desfechos do estudo, é importante dizer que 

a maioria dos voluntários alterou o nível de umidificação do seu aparelho CPAP, 

aumentando para pelo menos 1 nível (nível 5 de umidificação). 
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Tabela 5. Análise das variáveis Nível de Uso da Voz e Autoclassificação vocal em função do 
grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono no momento M0 (n=43) 

Variável Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q p-valor 

Nível de Uso da Voz 
        

 CPAP 3,00 0,77 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
0,787 

 Sham 2,93 0,88 2,00 4,00 2,00 3,00 4,00 
         

Autoclassificação vocal 
        

 CPAP 2,36 0,99 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 
0,193 

 Sham 1,93 1,10 0,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

Valores significativos (p<0,05); Teste de Mann-Whitney 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil 

 

Observa-se na tabela 5 que não houve diferença na análise das variáveis de 

nível de uso da voz, de acordo com Koufman e Isacson (1991), e autoclassificação 

vocal em função do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do 

Sono no momento V1. 

Os participantes de ambos os grupos foram identificados como usuários 

profissionais da voz falada e autoclassificaram as suas vozes como razoável pela 

escala do tipo Likert de 5 pontos. 

 

Tabela 6. Associação das variáveis Uso vocal em atividades, Treinamento Vocal, Consumo de 
água e Consumo de cafeína no momento M0 com o grupo de intervenção em pacientes com 
Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variáveis 
 Grupo CPAP  Grupo Sham 

p-valor 
  n    %   n % 

Uso vocal em atividades       
 

Não  23 82,1  13 86,7 
0,702 

Sim  5 17,9  2 13,3 

 
      

 
Treinamento Vocal       

 
Não  21 75,0  14 93,3 

0,141 
Sim  7 25,0  1 6,7 

 
      

 
Consumo de água       

 
Até 1 litro  6 21,4  6 40,0 

0,323 1 a 2 litros  14 50,0  8 53,4 

Mais de 2 litros 
 8 28,6  1 6,7 

 
      

 
Consumo de cafeína        

Não  1 3,6  2 13,3 

0,130 
Raramente  0 0,0  1 6,7 

Ocasionalmente  0 0,0  1 6,7 

Diariamente  27 96,4  11 73,3 

Valores significativos (p<0,05); Teste de Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual 
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Como é possível observar na tabela 6 não houve associação das variáveis uso 

vocal em atividades, treinamento vocal, consumo de água e consumo de cafeína com 

o grupo de intervenção na primeira avaliação em pacientes com Apneia Obstrutiva do 

Sono. 

A maioria dos voluntários de ambos os grupos referiu não utilizar a voz para 

outras tarefas além do trabalho, sendo 23 voluntários no grupo CPAP (82,1%) e 13 no 

grupo Sham (86,7%).  

Também a maioria dos participantes da pesquisa afirmou não ter treinamento 

vocal, sendo 21 voluntários do grupo CPAP e 14 do grupo Sham – 75,0% e 93,3%, 

respectivamente.  

Quanto ao consumo diário de água, 14 indivíduos do grupo CPAP e 8 do grupo 

Sham – 50,0% e 53,4%, respectivamente – referiram consumir de 1 a 2 litros de água 

por dia, sendo a maioria dos indivíduos.  

Já em relação à cafeína, a maioria fazia uso diário da substância, sendo 27 

voluntários (96,4%) no grupo CPAP e 11 (73,3%) no grupo Sham. 

A caracterização da amostra segundo as variáveis do Critério Brasil de 

Classificação Econômica – CCEB encontram-se nas tabelas 7 e 8 e podem ser 

localizadas no Apêndice 3. Da mesma forma, outros fatores de saúde e hábitos de 

qualidade de vida podem ser vistos nas tabelas 9, 10 e 11 no Apêndice 4. 

 

3.11 Gravação das vozes 

Todos os participantes tiveram suas vozes gravadas em quatro momentos: pré-

terapia por CPAP, um mês, três meses e seis meses após o início desta terapia, 

totalizando quatro gravações por sujeito.  

Para a gravação vocal foi utilizado um microfone de cabeça com ângulo de 45º 

e uma distância de 10cm da boca – Microfone Headset AKG C 544 acoplado a um 

pré-amplificador (Focusrite iTrack Solo) para redução de ruído externo e controle do 

volume de gravação. O microfone tinha curva de resposta plana, unidirecional, com 

condensador e sensibilidade mínima de 60dB (Barties e de Bodt, 2015). A gravação 

foi realizada em ambiente silencioso pelo programa Audacity® Cross-Platform Sound 

Editor, versão 2.2.2, com taxa de amostragem de 44 kHz e 32 bits, diretamente no 

computador do tipo notebook da marca Dell modelo Inspiron com sistema operacional 

da Microssof Windows 10 e processador Intel Core i7, salvo em formato .wav.  
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A amostra vocal gravada foi composta pela vogal [a] sustentada e contagem 

de números de um a onze em frequência e intensidade habituais autosselecionadas. 

A escolha deste material deveu-se ao fato de serem facilmente executadas, sem 

distinção de classes sociais, como seria o caso da leitura no Brasil (Englert et al., 

2019). A vogal sustentada vogal sofre menos interferência dos processos 

articulatórios e do contexto linguístico, sem variações segundo o idioma, o sotaque e 

a cognição, o que impacta positivamente na extração da frequência fundamental e 

das medidas de perturbação de amplitude (Maryn et al, 2010; Zraick et al, 2005). Já a 

contagem de números de 1 a 11, é a amostra de fala que melhor se correlaciona com 

o julgamento perceptivo-auditivo e o escore do AVQI (Maryn et al, 2010; Barsties, de 

Bodt, 2015; Awan et al., 2016), oferecendo o número adequado de sílabas e 

resultados confiáveis para o português brasileiro (Englert et al., 2019).  

O momento da gravação dos voluntários foi sempre o mesmo para diminuir 

qualquer possibilidade de interferência em relação à hora da gravação. Ou seja, se a 

primeira gravação do voluntário foi no início da manhã, as demais seguiram dessa 

forma. Se a primeira gravação do voluntário foi no final da tarde, as demais seguiram 

dessa forma. 

 

3.12 Edição das amostras vocais 

As 166 amostras vocais previamente gravadas foram editadas no programa 

Audacity®, a fim de se realizar a análise acústica e o julgamento perceptivo auditivo, 

de acordo com a descrição a seguir.  

Para a análise acústica, utilizou-se a vogal sustentada e a fala automática. A 

emissão sustentada foi editada no Audacity® para ter 3 segundos de duração, 

considerando a parte mais estável da emissão, que é a parte central da emissão, 

eliminando-se o seu início e fim. As amostras de vogal sustentada e fala automática 

foram salvas em arquivos independentes para sua execução no programa AVQI.  

Para o julgamento perceptivo-auditivo, foi considerada apenas a fala 

encadeada, salva em arquivo único, por fornecer informações robustas sobre a fala 

(Yamasaki et al., 2008). 

 

3.13 Aparelhos CPAP 

Para o grupo CPAP, foi disponibilizado o aparelho modelo AirSense 10 da 

marca Resmed (CPAP AirSense 10 - ResMed). Já os participantes do grupo Sham-
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CPAP receberam o aparelho Lightweight da marca Resmed, o qual foi adaptado para 

cumprir a função de placebo. Participantes de ambos os grupos utilizaram a máscara 

nasal modelo AirFit 20 da marca Resmed, disponibilizada nos tamanhos P, M ou G, 

de acordo com a preferência e necessidade de cada participante.  

O Sham-CPAP diz respeito a um aparelho CPAP modificado, com nível de 

pressão inferior ao necessário para induzir efeito terapêutico (Farrée et al., 1999). É 

considerada a intervenção placebo de escolha em Ensaios Clínicos Randomizados 

para avaliar a eficácia do tratamento por CPAP. Devido aos recursos tecnológicos do 

aparelho AirSense 10, não foi possível adaptá-lo para o grupo Sham-CPAP, sendo 

necessária a utilização de outro aparelho. O modelo escolhido foi o S7 Lightweight, 

da mesma marca (Resmed), adaptado para obter a sensação de ventilação na 

máscara, porém sem pressão positiva efetiva. A pressão positiva mínima 

normalmente é 4cm H2O, no entanto a modificação por pequenos orifícios no 

acoplador da máscara dissipava a pressão resultando em pressão efetiva de cerca de 

0,5 cm H20, e, a pressão máxima atingida, foi de 2cm de H20.    

Os participantes foram monitorados em relação à adesão ao tratamento e as 

horas de uso diário foram obtidas em todas as visitas. O umidificador aquecido, 

presente nos aparelhos do grupo CPAP, foi acionado em nível 4 para todos os 

indivíduos, entretanto eles poderiam alterar o nível de umidificação de acordo com a 

necessidade. 

 

3.14 Metodologia de análise de dados 

3.14.1 Respostas do Protocolo desenvolvido para esta pesquisa 

As respostas de cada participante foram analisadas para a classificação e 

identificação da amostra. Os participantes tiveram suas vozes classificadas pela 

autoavaliação da voz pela escala do tipo Likert de 5 pontos, foram considerados com 

ou sem SDE, de acordo com a Escala de Sonolência de Epworth – ESE (Johns, 1991, 

Bertolazi et al., 2009) foram identificados com ou sem alteração na qualidade do sono, 

de acordo com o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - IQSP (Buysse et al., 

1989, Bertolazi et al., 2011) e foram classificados com ou sem desvantagem vocal, de 

acordo com o Voice Handicap Index, na versão reduzida de 10 itens (Rosen et al., 

2004), na versão validada para o português (Costa et al., 2013). O Índice de Sintoma 

de Refluxo Faringo-Laríngeo – ISRFL, traduzido ao português (Zucato, Behlau, 2012) 

mostrou a autopercepção de sintomas de refluxo de cada participante, quando houve, 
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e a Escala Analógica Visual - EAV para ressecamento oral (adaptada de Hartke et al., 

2018) apontou quanto era esse ressecamento, quando houve.  

Posteriormente, os dados foram cruzados com o julgamento perceptivo-

auditivo e análise acústica das vozes para a verificação de relações entre os dados.  

 

3.14.2 Julgamento Perceptivo-auditivo 

Para o julgamento perceptivo-auditivo, foram selecionadas as amostras vocais 

dos momentos pré-terapia por CPAP e após 6 meses de terapia por CPAP. Foram 

priorizados estes momentos para análise e comparação, devido ao fato de serem os 

dois extremos registrados, o que hipoteticamente permitiria identificar com mais 

facilidade possíveis mudanças na qualidade vocal. Além disso, devido à quantidade 

de parâmetros a serem avaliados, o total de amostras gravadas (166 amostras) 

dificultaria a acurácia das comparações por poder confundir os avaliadores. Ao 

selecionar apenas os momentos pré-terapia por CPAP e após 6 meses de terapia por 

CPAP, o número de amostras avaliadas reduziu para 86.  

As 86 amostras vocais foram submetidas ao julgamento perceptivo-auditivo por 

3 juízes fonoaudiólogos especialistas em voz e com mais de 5 anos de atuação na 

área. Para se verificar a confiabilidade intrassujeito, 10% das vozes foram repetidas. 

Sendo assim, houve um total de 96 estímulos apresentados em ordem randomizada. 

A avaliação do JPA está descrita a seguir e pode ser observada no Apêndice 5. 

Como parâmetro principal para o julgamento perceptivo-auditivo foi utilizado o 

grau geral da do desvio vocal, medido em escala analógica visual com variação de 0 

(zero) a 100 mm, sendo que 0 representou ausência de desvio vocal e 100 mm, 

intensidade máxima de desvio. Após esta marcação, em caso de desvio percebido na 

qualidade vocal, o avaliador deveria identificar qual o parâmetro desviado, entre: 

rugosidade, soprosidade, tensão, instabilidade, ressonância, pitch, modulação, 

articulação e/ou velocidade de fala. Era possível assinalar mais de uma opção. Tais 

parâmetros foram selecionados após estudo piloto que revelou os principais desvios 

possíveis nessa população e por contemplarem tanto aspectos da fonte glótica 

(vibração das pregas vocais) como dos filtros de ressonância (regiões e estruturas 

acima da laringe, até os lábios ou nariz). 

Concluída a avaliação dos dois momentos de cada participantes – pré-

tratamento após 6 meses de tratamento – o juiz deveria comparar as duas amostras 
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vocais, sinalizando se elas eram similares ou diferentes. Se diferentes, deveria 

sinalizar ainda qual era a melhor amostra vocal e qual o parâmetro que mais contribui 

para que o avaliador assinalasse a amostra como melhor, entre os parâmetros vocais 

avaliados citados acima  

Antes da tarefa de julgamento perceptivo-auditivo foi feito um treinamento com 

vozes âncoras contendo desvios vocais leve, moderado e intenso a fim de padronizar 

e minimizar a subjetividade e falta de confiabilidade intersujeitos, calibrando melhor 

os sistemas de referência internos de cada juiz para a tarefa em questão (Gerrat et 

al., 1993; Bangayan et al., 1997; Chan, Yiu et al., 2002; Yiu et al., 2002; Kreiman et 

al., 2007; Eadie, Kapsner-Smith, 2011; Hillman, 2013). Ainda, para se evitar a fadiga 

do juiz, a cada 25 vozes houve um intervalo de 1 a 3 minutos. Antes de retomar a 

sessão de escuta, novamente, o juiz deveria ouvir as vozes âncoras.  

As avaliações ocorreram individualmente em ambiente silencioso com uso de 

fones de ouvido. O juiz pode repetir as vozes quantas vezes desejou para concluir sua 

avaliação. O tempo médio de execução do julgamento perceptivo-auditivo foi de 1 

hora e 30 minutos.  

As amostras de fala encadeada foram editadas no mesmo programa de 

gravação vocal, o Audacity (2.2.2). Todas as amostras de fala foram salvas arquivo 

em formato .wav.  

 

3.14.3 Análise acústica das vozes 

Para se realizar a análise acústica, foi utilizada  a versão 03.02 do AVQI, que 

fornece um escore geral para a qualidade vocal (Barsties, Maryn, 2016). O AVQI foi 

selecionado por considerar a natureza multidimensional da qualidade vocal, 

combinando seis parâmetros acústicos com o objetivo de gerar um índice que se 

correlacione razoavelmente com o grau geral de desvio vocal (Maryn, Weenink, 2015). 

Os seis parâmetros acústicos são: Smoothed ceptral peak prominence CPPs; 

Harmonic-to-noise ratio HNR; Shimmer local Shim; Shimmer local dB ShdB; General 

slope of the spectrum Slope; Tilt of the regression line through the spectrum Tilt. 

O AVQI é obtido através de script rodado no programa Praat (versão 6.0.47), 

compatível com diversos sistemas operacionais (Boersma, 2001). Por meio desta 

análise, obtém-se um gráfico com os resultados da voz e o escore geral para a 

qualidade vocal, sendo o índice já validado para o português brasileiro (Englert et al., 
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2019; 2021).  Foi utilizada a nota de corte de 1,33 para separação dos grupos com e 

sem alteração vocal, que é a recomendada para a população brasileira (Englert et al., 

2021).  

 

3.14.4 Tratamento estatístico 

A análise dos dados foi realizada por meio de testes estatísticos pertinentes. 

Foram feitos cruzamentos estatísticos para cada grupo de participantes, 

considerando-se os dois grupos – Grupo CPAP e Grupo Sham-CPAP, além de 

cruzamentos estatísticos considerando os quatro momentos de avaliação: pré-

tratamento, após 1 mês, após 3 meses e após 6 meses do início de tratamento com 

CPAP.  

Os valores foram analisados de forma descritiva e inferencial utilizando-se o 

programa computadorizado SPSS 25.0. Utilizou-se a análise por Intenção-de-Tratar 

(ITT) e a técnica de imputação pela última observação realizada. 

Análise descritiva das variáveis quantitativas foi realizada com o cálculo de 

medidas de tendência central (média) e variabilidade (desvio padrão). 

Para a estatística inferencial a normalidade das variáveis quantitativas foi 

analisada com o Teste Shapiro Wilk. As variáveis quantitativas de caracterização 

foram comparadas em função do grupo de intervenção utilizando-se o Teste-T 

Independente. A associação entre as variáveis qualitativas de caracterização e os 

grupos de intervenção foi realizada utilizando o Teste Qui-Quadrado de Pearson. As 

variáveis quantitativas de desfechos foram analisadas em função do grupo de 

intervenção e momento de avaliação utilizando-se o teste ANOVA de medidas 

pareadas. O tamanho de efeito foi mensurado com o teste Eta Quadrado Parcial. Para 

os valores com diferença estatística foram realizadas as comparações múltiplas com 

Teste de Tukey. A comparação das variáveis em função de dois momentos de 

avaliação foi realizada utilizando-se o Teste de Wilcoxon. Considerou-se um nível de 

significância de 5%.  

É importante ressaltar que o teste ANOVA é um teste de variância e as 

distribuições são, geralmente, não normais, o que pode resultar em desvio 

padrão grande. Mesmo assim, suas chances de erros são menores do que com outros 

testes estatísticos, revelando que testes paramétricos não devem ser evitados. Eles 

são válidos e geralmente mais poderosos e mais facilmente aplicados a projetos 

complexos do que alternativas não paramétricas (Cohen, 2001).  
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Foram realizadas duas regressões lineares para verificar quais variáveis 

independentes eram capazes de prever as variáveis dependentes IDV-10 e AVQI em 

36 participantes que possuíam dados completos em todas as variáveis. Os dois 

modelos atenderam aos requisitos de resíduos independentes, ausência de 

multicolinearidade, ausência de outliers, resíduos com distribuição normal e 

homocedasticidade. 

 

3.15  Desfechos  

3.15.1 Desfechos primário 

Esse estudo se propõe avaliar a qualidade vocal e sintomas laríngeos após o 

uso contínuo de CPAP. Como desfechos primários temos o julgamento perceptivo-

auditivo da qualidade vocal, a análise acústica da onda sonora, a autoavaliação vocal, 

a percepção do ressecamento oral e os sintomas de refluxo faringolaríngeo. 

 

3.15.2 Desfechos secundários 

Para a realização dessa pesquisa outros eventos clínicos foram avaliados, 

sendo que compõe os desfechos secundários os resultados da Escala de Sonolência 

de Epworth – ESE, do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh – IQSP,  pressão 

de titulação do aparelho CPAP, fuga e demais dados de uso do equipamento.  
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados da pesquisa estão apresentados nas tabelas de 12 a 32. 

 

Tabela 12. Análise das variáveis de utilização do CPAP por horas de uso por dia e por horas de 
uso no mês em função do momento de avaliação e do grupo de intervenção em pacientes com 
Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável 
M1 M3 M6 

Fator p-valor η²p post-hoc 
Média DP Média DP Média DP 

Horas de uso/dia           
CPAP 5,31 1,46 5,48 1,44 5,33 1,95 M 0,194 0,049  

Sham 5,61 1,47 6,33 1,35 4,61 2,29 M*G 0,178 0,053  
Total 5,39 1,45 5,69 1,45 5,15 2,03 G 0,787 0,002 

       
 

  
 

Horas de uso/Mês           
CPAP 127,47 55,02 183,44 148,77 140,14 86,7 M 0,036* 0,123 

M3 > 
M1(p=0,018) 

Sham 130,44 80,26 266,2 213,38 205,13 106,51 M*G 0,13 0,066 

Total 128,21 61,01 204,13 167,83 156,39 94,83 G 0,083 0,086 

ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey 
Legenda: DP=desvio padrão; M=Momento; G=Grupo; M1=momento após 1 mês de terapia; 
M3=momento após 3 meses de terapia; M6=momento após 6 meses de terapia 

 

Verifica-se na tabela 12 a percepção dos indivíduos sobre as horas de uso 

diário do aparelho CPAP. O valor médio para o grupo CPAP foi de 5,31 em M1, 5,48 

em M3 e 5,33 em M6. Para o grupo Sham, os valores médios foram de 5,61 em M1, 

6,33 em M3 e 4,61 em M6. 

É possível observar ainda os valores médios da avaliação objetiva das horas 

de uso de CPAP por mês, sendo esses valores de 127,47 em M1, 183,44 em M3 e 

140,14 em M6 para o grupo CPAP e 130,44 em M1, 266,20 em M3 e 205,13 em M6 

para o grupo Sham. Houve diferença nas horas de utilização do CPAP por mês em 

função do momento (p=0,036). O valor de M3 foi significativamente maior que o de 

M1 (p=0,018), independentemente do grupo de intervenção. 

 

Tabela 13. Análise da variável IAH em função do momento de avaliação em voluntários com 
Apneia Obstrutiva do Sono do Grupo CPAP (n=28) 

Variável Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q Z p-valor 

PSG_IAH 40,25 19,89 17,50 90,50 24,33 33,30 51,48 
-4,286 <0,001* 

M6_CPAP_obj_IAtotal 1,60 1,90 0,00 8,20 0,38 1,05 1,90 

Teste de Wilcoxon 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil; M6=Momento após 6 meses de 
terapia 
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Devido à tecnologia do aparelho CPAP utilizado pelo grupo CPAP, foi possível 

obter os valores de IAH enquanto o equipamento estava em uso. A tabela 13 mostra 

que houve redução significativa no valor do IAH mensurado na polissonografia e 

mensurado em M6 (p<0,001) nos voluntários com AOS do grupo CPAP, estando os 

valores em M6 dentro da normalidade.  

 

4.1. Resultados referentes aos desfechos primários 

Tabela 14. Análise das variáveis IDV-10, EAV ressecamento oral e ISRFL em função do momento 
de avaliação e do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável 
M0 M3 M6 

Fator p-valor 
Média DP Média DP Média DP 

IDV-10         
CPAP 3,14 3,19 3,39 3,58 3,29 3,22 M 0,989 

Sham 3,47 3,81 3,6 3,96 3,33 3,29 M*G 0,703 

Total 3,26 3,38 3,47 3,67 3,3 3,2 G 0,852 

         

EAV Ressec Oral         
CPAP 3,78 3,56 4,2 3,35 6,68 18,53 M 0,599 

Sham 4,13 3,76 3,33 3,3 3,63 3,69 M*G 0,459 

Total 3,9 3,59 3,89 3,32 5,62 15,08 G 0,558 

         

ISRFL         
CPAP 6,57 7,41 7,11 7,15 5,07 4,22 M 0,927 

Sham 9 8,59 10,4 11,11 10,67 8,34 M*G 0,088 

Total 7,42 7,83 8,26 8,75 7,02 6,47 G 0,085 

ANOVA de medidas repetidas 
Legenda: DP=desvio padrão; IDV-10=Índice de Desvantagem Vocal reduzido; EAV Ressec 
Oral=Escala Analógico-visual para ressecamento oral; ISRFL=Índice de Sintoma de Refluxo Faringo-
laríngeo; M=Momento; G=Grupo; M0=Momento pré-terapia; M3=Momento após 3 meses de terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 
Verifica-se na tabela 14 que o valor médio do Índice de Desvantagem Vocal 

reduzido – IDV-10 (Rosen et al., 2004; Costa et al., 2013) para o grupo CPAP para a 

M0 foi de 3,14, para a M3, 3,39 e para a M6, 3,29. Já para o grupo Sham para a M0 o 

valor médio foi de 3,37, para a M3 3,60 e para a M6 3,33. Todos os valores médios se 

encontravam abaixo do valor indicativo de desvantagem vocal para a população 

brasileira que é de 8 pontos.  

Para a escala analógico-visual de ressecamento oral do grupo CPAP são 

observados valores médios de 3,78 para a M0, 4,20 para a M3 e 6,68 para a M6. Para 

o grupo Sham na mesma variável verificam-se valores médios de 4,13 na M0, 3,33 na 

M3, e 3,63 na M6. 
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Por fim, foram analisados os valores do Índice de Sintoma de Refluxo Faringo-

Laríngeo (Zucato, Behlau, 2012), sendo os valores médios do grupo CPAP de 6,57 

para a M0, 7,11 para a M3 e 5,07 para a M6. Enquanto isso, o grupo Sham apresentou 

valores médios de 9,00 para a M0, 10,40 para a M3 e 10,67 para a M6. Os valores 

médios encontraram-se abaixo dos valores de alteração, que é de 13 pontos para a 

população brasileira. 

Não houve diferença nas variáveis IDV-10, EAV ressecamento oral e ISRFL em 

função do momento de avaliação e do grupo de intervenção em pacientes com Apneia 

Obstrutiva do Sono. 

 
Tabela 15. Análise da variável AVQI em função do momento de avaliação e do grupo de 
intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável 
M0 M1 M3 M6 

Fator 
p-

valor Média DP Média DP Média DP Média DP 

AVQI            

CPAP 1,2 1,21 0,94 0,93 1,33 0,89 1,18 1,18 M 0,551 

Sham 1,34 1,25 1,26 1,66 1,34 1,87 1,44 1,74 M*G 0,974 

Total 1,25 1,21 1,05 1,22 1,33 1,29 1,27 1,39 G 0,601 

ANOVA de medidas repetidas 
Legenda: DP=desvio padrão; M=Momento; G=Grupo; M0=Momento pré-terapia; M1=Momento após 1 
mês de terapia; M3=Momento após 3 meses de terapia; M6=Momento após 6 meses de terapia 
 

É possível observar na tabela 15 que além dos momentos M0, M3 e M6, a 

variável AVQI também foi analisada no momento M1, com 1 mês do início do 

tratamento com CPAP. Os valores médios do AVQI para o grupo CPAP foram de 1,20 

em M0, 0,94 em M1, 1,33 em M3 e 1,18 em M6. Já para o grupo Sham, os valores 

médios foram de 1,34 em M0, 1,26 em M1, 1,34 em M3 e 1,44 em M6. 

Não houve diferença na variável AVQI em função do momento de avaliação e 

do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. 

A nota de corte do AVQI é de 1,33 para a população brasileira (Englert et al., 

2021). É possível observar que ao final dos 6 meses de tratamento, o grupo CPAP se 

encontrava abaixo da nota deste escore, enquanto o grupo Sham, acima.  

 

Tabela 16. Análise das variáveis ESE, IQSP, IDV-10, EAV Ressecamento Oral e ISRFL em função 
do momento de avaliação e da classificação do AVQI em pacientes com Apneia Obstrutiva do 
Sono do grupo CPAP (n=28) 

Variável 
M0 M3 M6 

Fator 
p-

valor Média DP Média DP Média DP 
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ESE       
 

  

AVQI normal 12,13 4,99 9,69 4,48 9,75 3,47 Momento*AVQI 0,984 

AVQI alterado 9,5 5,65 8,83 5,31 7,08 5,74 AVQI 0,191 

Total 11 5,35 9,32 4,78 8,61 4,69   

         

IQSP         

AVQI normal 8,44 3,05 7 3,08 6,19 2,48 Momento*AVQI 0,683 

AVQI alterado 7,67 3,47 5,33 2,5 4,92 1,38 AVQI 0,143 

Total 8,11 3,2 6,29 2,92 5,64 2,15   

         

IDV-10         

AVQI normal 2,5 2,5 2,69 3,03 3,13 2,85 Momento*AVQI 0,183 

AVQI alterado 4 3,88 4,33 4,16 3,5 3,78 AVQI 0,334 

Total 3,14 3,19 3,39 3,58 3,29 3,22   

         

EAV Ressec Oral        

AVQI normal 2,98 3,1 3,87 3,04 3,09 2,79 Momento*AVQI 0,335 

AVQI alterado 4,86 3,97 4,63 3,83 11,47 28,08 AVQI 0,199 

Total 3,78 3,56 4,2 3,35 6,68 18,53   

         

ISRFL         

AVQI normal 7,38 8,45 8 7,87 6,38 4,24 Momento*AVQI 0,591 

AVQI alterado 5,5 5,92 5,92 6,2 3,33 3,65 AVQI 0,288 

Total 6,57 7,41 7,11 7,15 5,07 4,22     

ANOVA de medidas repetidas 
Legenda: DP=desvio padrão, ESE=Escala de Sonolência de Epworth, IQSP=Índice de Qualidade de 
Sono de Pittsburgh, IDV-10=Índice de Qualidade Vocal reduzido, EAV Ressec Oral=Escala 
analógico-visual de ressecamento oral, ISRFL=Índice de sintomas de refluxo faringo-laríngeo; 
M0=Momento pré-terapia; M3=Momento após 3 meses de terapia; M6=Momento após 6 meses de 
terapia 

 

Para melhor explorar os resultados e estudar o comportamento dos indivíduos 

identificados com e sem alteração vocal pelo AVQI, os participantes do grupo CPAP 

foram separados seguindo o escore de 1,33 para a população brasileira (Englert et 

al., 2021). Em M0, encontravam-se abaixo da nota de corte 16 voluntários e acima, 

12 voluntários. O grupo Sham não teve essa separação devido ao número de 

participantes da amostra. É possível observar na tabela 16 que não houve diferença 

entre os grupos e momentos em nenhuma das variáveis analisadas. 

Em relação à variável ESE, o valor médio para o grupo AVQI normal foi 12,13 

em M0, 9,69 em M3 e 9,75 em M6 e para o grupo AVQI alterado foi 9,5 em M0, 8,83 

em M3 e 7,08 em M6, sem diferença entre os momentos e nem entre os grupos.  
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Não houve diferença também para a variável IQSP, na qual os valores médios 

para o grupo AVQI normal foram de 8,44 em M0, 7 em M3 e 6,19 em M6 e os valores 

de AVQI alterado foram de 7,67 para M0, 5,33 para M3 e 4,92 para M6. 

Para a variável IDV-10, observou valores médios de 2,5 em M0, 2,69 em M3 e 

3,13 em M6 para o grupo AVQI normal e 4 para M0, 4,33 para M3 e 3,5 para M6 para 

o grupo AQVI alterado, sem diferença entre eles. 

O grupo AVQI normal apresentou valores médios de 2,98 em M0, 3,87 em M3 

e 3,09 em M6, enquanto o grupo AVQI alterado apresentou 4,86 em M0, 4,63 em M3 

e 11,47 em M6 para a variável escala analógica-visual de ressecamento oral, sem 

diferença entre os grupos ou momentos. 

Por fim, é possível observar que para a variável ISRFL o grupo AVQI normal 

apresentou valores médios de 7,38 em M0, 8 em M3 e 6,38 em M6. O grupo AVQI 

alterado foi identificado com valores médios de 5,5 em M0, 5,92 em M3 e 3,33 em M6. 

Não houve diferença. 

As análises feitas a partir do julgamento perceptivo-auditivo seguem abaixo. 

Foi realizado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) com classificação 

muito boa (CCI entre 0,6 e 0,8) entre os três avaliadores (CCI = 0,646) para as análises 

qualitativas e valor de Kappa interavaliador de 0,400, apontando para uma 

confiabilidade leve nas comparações binárias. 

 

Tabela 17. Análise da variável grau geral do julgamento perceptivo-auditivo da voz em função 
do momento de avaliação e do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do 
Sono (n=43) 

Grau 
Geral 

M0 M6 
Fator p-valor η²p post-hoc 

Média DP Média DP 

CPAP 25,46 9,31 31,36 10,25 Momento <0,001* 0,296 
M6 > M0 
(p<0,001) 

Sham 30,73 10,13 37,67 9,98 
Momento * 

Grupo 
0,738 0,003  

Total 27,30 9,82 33,56 10,49 Grupo 0,042* 0,097 
Sham > CPAP 

(p=0,042) 

ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey 
Legenda: DP=desvio padrão; M0=Momento pré-terapia; M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Visualiza-se na tabela 17 que os valores médios do grau geral do desvio vocal 

(medido em milímetros) do grupo CPAP foram de 25,46 em M0 e 31,36 em M6, 

enquanto os do grupo Sham foram 30,73 em M0 e 37,67 em M6.  
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Houve diferença do grau geral do julgamento perceptivo-auditivo da voz em 

função do momento de avaliação (p<0,001), sendo que M6 apresentou valores 

significativamente maiores que M0 (p<0,001), independentemente do grupo de 

intervenção. 

Observa-se também diferença do grupo de intervenção (p=0,042). O grupo 

Sham apresentou valores estatisticamente maiores que o CPAP (p=0,042), 

independentemente do momento de avaliação. 

 

Tabela 18. Associação das variáveis de qualidade vocal sem desvio, rugosidade, soprosidade, 
tensão, instabilidade, ressonância, pitch, modulação, articulação e velocidade de fala no 
julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M0 com o grupo de intervenção 
em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável CPAP Sham Valor Gl p-valor 

Sem desvio         
Não     

1,124 1 0,289 

       n 26 15 
       % 92,90 100,00 

Sim   
       n 2 0 

        % 7,10 0,00 
Rugosidade     

Não   

0,147 1 0,702 

       n 5 2 

       % 17,90 13,30 
Sim   

       n 23 13 

       % 82,10 86,70 

Soprosidade     
Não 22 12 

0,012 1 0,913 

       n 78,60 80,00 
       %   
Sim   

       n 6 3 

       % 21,40 20,00 
Tensão           

Não   

1,434 1 0,231 

       n 27 13 

       % 96,40 86,70 
Sim   

       n 1 2 
       % 3,60 13,30 

Instabilidade         
Não         

       n 28 15       
        % 100,00 100,00       

Ressonância        
Não   

0,701 1 0,402 

       n 25 12 
       % 89,30 80,00 

Sim   
       n 3 3 

       % 10,70 20,00 
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Pitch           
Não         

       n 28 15       
       % 100,00 100,00       

Modulação     
Não   

1,911 1 0,167 

       n 28 14 

       % 100,00 93,30 
Sim   

       n 0 1 
       % 0,00 6,70 

Articulação        
Não   

1,124 1 0,289 

       n 26 15 
       % 92,90 100,00 

Sim     
       n 2 0 

       % 7,10 0,00 
Velocidade de fala         

Não   

1,911 1 0,167 

       n 28 14 

       % 100,00 93,30 

Sim   
       n 0 1 

       % 0,00 6,70 

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual 

 

 

É possível observar na tabela 18 que a maioria dos participantes grupo CPAP 

(n=26, 92,9%) e todos os participantes do grupo Sham (n=15, 100%) foram 

identificados com desvio vocal no julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento 

de avaliação M0. 

Em relação às variáveis de desvio, 23 voluntários do grupo CPAP foram 

identificados com rugosidade vocal (82,1%), assim como 13 voluntários do grupo 

Sham (86,1%). Já para soprosidade, 22 participantes do grupo CPAP e 12 do grupo 

Sham não apresentavam esse parâmetro (78,6% e 80%, respectivamente).  

A maioria dos voluntários de ambos os grupos também não exibia tensão vocal, 

sendo 27 voluntários do grupo CPAP (96,4%) e 13 do grupo Sham (86,7%). Em 

relação à instabilidade vocal, não houve identificação de voluntários com esse 

parâmetro (n=28, 100% para o grupo CPAP e n=15, 100% para o grupo Sham). 

Quanto à ressonância, 25 voluntários do grupo CPAP não apresentaram desvio 

nesse parâmetro (89,3%), assim como 12 do grupo Sham (80%).  

Nenhum voluntário foi identificado com alteração de pitch para ambos os 

grupos (n=28, 100% para o grupo CPAP e n=15, 100% para o grupo Sham). 
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Em relação à modulação vocal, 28 participantes do grupo CPAP não 

apresentaram desvio nesse parâmetro (100,0%), assim como 14 do grupo Sham 

(93,3%).  

Não se observou alteração de articulação da fala em 26 participantes do grupo 

CPAP (92,9%) nem nos 15 voluntários do grupo Sham (100,0%). 

Em relação à velocidade de fala, 28 participantes do grupo CPAP (100,0%) 

foram identificados sem desvio nesse parâmetro, assim como 14 voluntários do grupo 

Sham (93,3%). 

Não foi observada associação entre o grupo de intervenção e os parâmetros 

do julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M0. 

 

Tabela 19. Associação das variáveis de qualidade vocal sem desvio, rugosidade, soprosidade, 
tensão, instabilidade, ressonância, pitch, modulação, articulação e velocidade de fala no 
julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M6 com o grupo de intervenção 
em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável CPAP Sham Valor Gl p-valor 

Sem desvio         

Não     

0,548 1 0,459 

       n 27 15 

       % 96,40 100,00 
Sim   

       n 1 0 
        % 3,60 0,00 

Rugosidade     
Não   

0,552 1 0,458 

       n 4 1 
       % 14,30 6,70 

Sim   
       n 24 14 

       % 85,70 93,30 
Soprosidade     

Não   

0,15 1 0,698 

       n 22 11 

       % 78,60 73,30 
Sim   

       n 6 4 
       % 21,40 26,70 

Tensão           
Não   

1,835 1 0,176 

       n 19 7 
       % 67,90 46,70 

Sim   
       n 9 8 

       % 32,10 53,30 
Instabilidade         

Não         
       n 28 15       

        % 100,00 100,00       
Ressonância        

Não   0,265 1 0,606 
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       n 19 9 

       % 67,90 60,00 
Sim   

       n 9 6 
       % 32,10 40,00 

      
Pitch           

Não         
       n 27 14       
       % 96,40 93,30       
Sim   0,211 1 0,646 

       n 1 1    
       % 3,60 6,70    

 
Modulação     

Não   

1,911 1 0,167 

       n 28 14 

       % 100,00 93,30 
Sim   

       n 0 1 
       % 0,00 6,70 

Articulação        
Não   

1,124 1 0,289 

       n 26 15 
       % 92,90 100,00 

Sim     
       n 2 0 

       % 7,10 0,00 
Velocidade de fala         

Não   
          n 28 15 

       % 100,00 100,00 

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual 

 

É possível observar na tabela 19 que a maioria dos participantes grupo CPAP 

(n=27, 96,4%) e todos os participantes do grupo Sham (n=15, 100%) foram 

identificados com desvio vocal no julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento 

de avaliação M6. 

Em relação às variáveis de desvio, 24 voluntários do grupo CPAP foram 

identificados com rugosidade vocal (85,7%), assim como 14 voluntários do grupo 

Sham (93,3%). Já para soprosidade, 22 participantes do grupo CPAP e 11 do grupo 

Sham não apresentavam esse parâmetro (78,6% e 73,3%, respectivamente).  

A maioria dos voluntários do grupo CPAP não exibia tensão vocal (n=19, 

67,9%), porém a maioria do grupo Sham sim (n=8, 53,3%). Em relação à instabilidade 

vocal, não houve identificação de voluntários com esse parâmetro (n=28, 100% para 

o grupo CPAP e n=15, 100% para o grupo Sham). 
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Quanto à ressonância, 19 voluntários do grupo CPAP não apresentaram desvio 

nesse parâmetro (67,9%), assim como 9 do grupo Sham (60%). Já para o pitch, a 

maioria dos participantes de ambos os grupos não apresentava desvio, sendo 27 

voluntários do grupo CPAP (96,4%) e 14 do grupo Sham (93,3%). 

Em relação à modulação vocal, 28 participantes do grupo CPAP não 

apresentaram desvio nesse parâmetro (100%), assim como 14 do grupo Sham 

(93,3%).  

Não tinham alteração de articulação da fala nem 26 participantes do grupo 

CPAP (92,9%), nem os 15 voluntários do grupo Sham (100%). 

Em relação à velocidade de fala, nenhum participante foi identificado com 

desvio (n=28, 100% para o grupo CPAP e n=15, 100% para o grupo Sham). 

Não foi observada associação entre o grupo de intervenção e os parâmetros 

do julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M6 em pacientes 

com AOS. 

 

Tabela 20. Associação da variável sem desvio vocal no julgamento perceptivo-auditivo da voz 
no momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Sem desvio M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Sem desvio M6     
CPAP      

Não   

0,08 1 0,778 

       n 25 2 

       % 89,3 7,1 

Sim   
       n 1 0 

       % 3,6 0 

Sham      
Não      

       n 15     
       % 100     

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Segundo a tabela 20, a maioria dos integrantes do grupo CPAP apresentava 

desvio vocal em ambos os momentos M0 e M6 (n=25, 89,30), enquanto todos os 

integrantes do grupo Sham apresentavam desvio vocal em ambos os momentos 

(n=15, 100%). Não houve associação do parâmetro sem desvio do julgamento 
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perceptivo-auditivo da voz entre os momentos de avaliação M0 e M6 no Grupo CPAP 

e no Grupo Sham. 

 

Tabela 21. Associação da variável rugosidade no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Rugosidade M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Rugosidade M6     
CPAP      

Não   

21,467 1 <0,001* 

       n 4 0 

       % 14,30 0,00 

Sim   
       n 1 23 

       % 3,60 82,10 

Sham      
Não      

       n 1 0    
       % 6,70 0,00    
Sim   6,964 1 0,008* 

       n 1 13    

       % 6,70 86,70    

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Nota-se na tabela 21 que a maioria dos indivíduos do grupo CPAP apresentava 

rugosidade vocal em M0 e M6 (n=23, 82,10%), assim como os participantes do grupo 

Sham (n=13, 86,70%). Foi observada associação da presença de rugosidade no 

julgamento perceptivo-auditivo da voz nos momentos de avaliação M0 e M6 nos 

Grupos CPAP (p<0,001) e Sham (p=0,008). 

 

Tabela 22. Associação da variável soprosidade no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Soprosidade M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Soprosidade M6     
CPAP      

Não   

17,381 1 <0,001* 

       n 21 1 

       % 77,00 3,60 

Sim   
       n 1 5 

       % 3,60 17,90 

Sham      
Não      
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       n 11 0    
       % 73,30 0,00    
Sim   10,313 1 0,001* 

       n 1 3    

       % 6,70 20,00    

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Conforme a tabela 22, a maioria dos indivíduos do grupo CPAP não 

apresentava soprosidade vocal em M0 e M6 (n=21, 77,00%), assim como os 

participantes do grupo Sham (n=11, 73,30%). Houve associação da ausência de 

soprosidade no julgamento perceptivo-auditivo da voz nos momentos de avaliação M0 

e M6 nos Grupos CPAP (p<0,001) e Sham (p=0,001). 

 

Tabela 23. Associação da variável tensão no julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento 
de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Tensão M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Tensão M6     
CPAP      

Não   

2,189 1 0,139 

       n 19 0 

       % 67,90 0,00 

Sim   
       n 8 1 

       % 28,60 3,60 

Sham      
Não      

       n 7 0    
       % 46,70 0,00    
Sim   2,019 1 0,155 

       n 6 2    

       % 40,00 13,30    

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Nota-se na tabela 23 que a maioria dos indivíduos do grupo CPAP não 

apresentava tensão vocal em M0 e M6 (n=19, 67,90%), assim como os participantes 

do grupo Sham (n=7, 46,70%). Não foi encontrada associação do parâmetro tensão 

do julgamento perceptivo-auditivo da voz entre os momentos de avaliação M0 e M6 

no Grupo CPAP e no Grupo Sham. 

 



58 

 

 

Tabela 24. Associação da variável instabilidade no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

     Variáveis 
Instabilidade M0 

Não 

Instabilidade M6  
CPAP  

   Não 
         n 

28 

100,00 

                  %  
Sham  

    Não 
              n 

15 

                  % 100,00 

Análise descritiva 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

De acordo com a tabela 24, nenhum participante foi identificado com 

instabilidade vocal (n=28, 100,00% do grupo CPAP e n=15, 100,00% do grupo Sham). 

Sendo assim, não foi possível associar a variável instabilidade do julgamento 

perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M0 e no momento de avaliação 

M6 nos grupos de intervenção, visto que ela foi constante. 

 

Tabela 25. Associação da variável ressonância no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Ressonância M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Ressonância M6     
CPAP      

Não   

1,836 1 0,175 

       n 18 1 

       % 64,30 3,60 

Sim   
       n 7 2 

       % 25,00 7,10 

Sham      
Não      

       n 9 0    
       % 60,00 0,00    
Sim   5,625 1 0,018* 

       n 3 3    

       % 20,00 20,00    

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 
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É possível observar na tabela 25 que a maioria dos indivíduos do grupo CPAP 

não apresentou desvio de ressonância nos momentos M0 e M6 (n=18, 64,30%), sem 

associação para essa variável.  

A maioria dos indivíduos do grupo Sham também não apresentou desvio de 

ressonância (n=9, 60,00%) e foi observada associação entre a ausência de desvio de 

ressonância nos momentos M0 e M6 do Grupo Sham (p=0,018).  

 

Tabela 26. Associação da variável pitch no julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento 
de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Pitch M0 

Não 

Pitch M6 

CPAP  
Não  

       n 27 

       % 96,40 

Sim  
       n 1 

       % 3,60 

Sham  
Não  

       n 1 

       % 93,30 

Sim  

       n 1 

       % 6,70 

Análise descritiva 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

Segundo a tabela 26, a maioria dos indivíduos de ambos os grupos não foi 

identificada com desvio de pitch nos momentos M0 e M6, sendo 26 participantes do 

grupo CPAP (96,40%) e 14 do grupo Sham (93,30%). Não foi possível associar a 

variável pitch no momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos grupos 

de intervenção porque ela foi constante no momento M0. 

 

Tabela 27. Associação da variável modulação no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Modulação M0 

p-valor 
Não Sim 

Modulação M6   
CPAP    

Não    
       n 28 0 
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       % 100,00 0,00 

Sham    
Não    

       n 14 0  
       % 93,30 0,00  
Sim   <0,001* 

       n 0 1  

       % 0,00 6,70  

Análise descritiva 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

É possível observar na tabela 27 que todos os participantes do grupo CPAP 

foram identificados sem desvio de modulação vocal (n=28, 100,00%), assim como a 

maioria do grupo Sham (n=14, 93,30%).  

O parâmetro modulação da avaliação perceptivo-auditiva da voz foi constante 

nos dois momentos de avaliação no Grupo CPAP, não sendo possível associar seu 

desvio em M0 e M6. No Grupo Sham houve associação entre a ausência de desvio 

em ambos os momentos (p<0,001). 

 

Tabela 28. Associação da variável articulação no julgamento perceptivo-auditivo da voz no 
momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Articulação M0 

Valor Gl p-valor 
Não Sim 

Articulação M6     
CPAP      

Não   

5,964 1 0,015* 

       n 25 1 

       % 89,30 3,60 

Sim   
       n 1 1 

       % 3,60 3,60 

Sham      
Não      

       n 15 0    
       % 100,00 0,00    

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

A tabela 28 mostra que a maioria dos indivíduos do grupo CPAP (n=25, 

89,30%) não tinha desvio de articulação nos momentos M0 e M6, sendo que houve 

associação entre a ausência de desvio no parâmetro articulação do julgamento 

perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação M0 e no momento de avaliação 

M6 no grupo CPAP (p=0,015).  
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Já para o grupo Sham não foi possível realizar a associação porque a variável 

foi constante, sendo que os 15 indivíduos do grupo Sham não apresentavam desvio 

de articulação. 

 

Tabela 29. Associação da variável velocidade de fala no julgamento perceptivo-auditivo da voz 
no momento de avaliação M0 e no momento de avaliação M6 nos Grupos CPAP e Sham (n=43) 

Variáveis 
Velocidade de fala M0 

Não Sim 

Velocidade de fala M6  
CPAP   
        Não   
              n 28 0 

              % 100,00 0,00 

Sham   
Não   

n 14 1 

% 93,30 6,70 

Análise descritiva 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; M0=Momento pré-terapia; 
M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

É possível observar na tabela 29 que todos os participantes do grupo CPAP 

foram identificados sem desvio de velocidade de fala (n=28, 100,00%), assim como a 

maioria do grupo Sham (n=14, 93,30%). Não foi possível associar a variável 

velocidade de fala do julgamento perceptivo-auditivo da voz no momento de avaliação 

M0 e no momento de avaliação M6 nos grupos de intervenção porque ela foi 

constante. 

Foram realizadas ainda duas regressões lineares para verificar quais variáveis 

independentes eram capazes de prever as variáveis IDV-10 e AVQI em 36 dos 43 

participantes que possuíam dados completos em todas as variáveis.  

 

Tabela 30. Análise de regressão para a variável IDV-10 (n=36) 

Modelo 
Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 
Padronizados T p-valor 

B Erro Beta 

(Constante) -17,184 5,037 
 

-3,412 0,002 

M0_EAV Ressec Oral 0,583 0,104 0,654 5,610 0,000 

M0_CCer 0,404 0,114 0,408 3,559 0,001 

M0_Trein. Vocal -2,549 0,948 -0,305 -2,688 0,011 

Cafeína (doses) 0,238 0,104 0,266 2,292 0,029 

Regressão linear múltipla com método stepwise 
Legenda: EAV Ressec Oral=escala analógico-visual para ressecamento oral; CCer=cincunferência 
cervical; Trein. Vocal=treinamento vocal; M0=Momento pré-terapia 
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A análise preditiva da variável IDV-10 resultou em um modelo estatisticamente 

significativo [F(4, 32) = 11,667; p<0,001; R2 = 0,542]. São variáveis associadas ao 

escore do IDV-10 o EAV ressecamento oral (β = 0,654; t = 5,610; p <0,001), CCer (β 

= 0,408; t = 3,559; p = 0,001), treinamento vocal (β = -0,305; t = -2,688; p = 0,011) e 

doses de cafeína (β = 0,266; t = 2,292; p = 0,029). A equação que descreve essa 

relação é (IDV-10) = -17,184 + 0,583 (EAV ressecamento oral) + 0,404 (CCer) + (-

2,549) (treinamento vocal) + 0,238 (cafeína). 

 

Tabela 31. Análise de regressão para a variável AVQI (n=36) 

Modelo 
Coeficientes não padronizados 

 Coeficiente 
padronizado T p-valor 

B Erro  Beta 

(Constante) 1,262 0,352    3,582 0,001 

Cafeína (doses) -0,151 0,046  -0,452 -3,311 0,002 

Obstrução nasal 0,853 0,336  0,341 2,541 0,016 

M0_EAV Ressec Oral 0,095 0,046  0,286 2,090 0,044 

Regressão linear múltipla com método stepwise 
Legenda: EAV Ressec Oral=escala analógico-visual para ressecamento oral; M0=Momento pré-terapia 

 

A análise preditiva da variável AVQI resultou em um modelo estatisticamente 

significativo [F(3, 33) = 7,785; p<0,001; R2 = 0,414], cujas variáveis preditoras foram 

doses de cafeína (β = -0,452; t = -3,311; p = 0,002), obstrução nasal (β = 0,341; t = 

2,541; p = 0,016) e EAV ressecamento oral (β = 0,286; t = 2,090; p = 0,044). A equação 

que descreve essa relação é (AVQI) = 1,262 + (-0,151) (cafeína) + 0,853 (obstrução 

nasal) + (0,095) (EAV ressecamento oral). 

Não foi possível realizar a análise de regressão logística binária com a variável 

dependente classificação da voz. Nenhuma variável foi significativa. 

 

4.2. Resultados referentes aos desfechos secundários 

Tabela 32. Análise das variáveis ESE e IQSP em função do momento de avaliação e do grupo de 
intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono (n=43) 

Variável 
M0 M3 M6 

Fator p-valor η²p post-hoc 
Média DP Média DP Média DP 

ESSE           
CPAP 11 5,35 9,32 4,78 8,61 4,69 M 0,037* 0,102 p>0,05 

Sham 13,47 3,81 12,47 4,34 12,6 3,7 M*G 0,318 0,024  
Total 11,86 4,96 10,42 4,82 10 4,73 G 0,014* 0,139 Sham > CPAP 

       
   (p=0,014) 

IQSP                   
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CPAP 8,11 3,2 6,29 2,92 5,64 2,15 M <0,001* 0,26 
M0 > M3 (p<0,001) = M6 
(p=0,001) 

Sham 11 3,59 7,4 3,62 9,13 4,6 M*G 0,008* 0,157 

M0 Sham > CPAP (p=0,010); 
M3 Sham > CPAP (p=0,001); 
CPAP M0 > M3 (p=0,030) = 
M6 (p=0,002); Sham 
Momento M3 < M0 (p=0,001) 
= M6 (p=0,010) 

Total 9,12 3,58 6,67 3,18 6,86 3,58 G 0,006* 0,172 Sham > CPAP (p=0,006) 

ANOVA de medidas repetidas e Teste de Tukey 
Legenda: DP=desvio padrão; ESE=Escala de Sonolência de Epworth; IQSP=Índice de Qualidade de 
Sono de Pittsburgh; M=Momento; G=Grupo; M0=Momento pré-terapia; M3=Momento após 3 meses 
de terapia; M6=Momento após 6 meses de terapia 

 

De acordo com a tabela 32, o resultado médio da Escala de Sonolência de 

Epworth – ESE (Johns, 1991, Bertolazi et al., 2009), para o grupo CPAP foi de 11,00 

na primeira avaliação – M0, 9,32 na avaliação após três meses do início do tratamento 

– M3 e 8,61 após 6 meses – M6, indicando diminuição dos valores com o passar do 

tempo. Já para o grupo Sham, o resultado médio foi de 13,47 para M0, 12,47 para M3 

e 12,60 para M6.  

Houve diferença na variável ESE em função do momento (p=0,037) e do grupo 

(p=0,014). Entretanto, a diferença em função do momento não se confirmou (p>0,05), 

enquanto para o grupo observou-se que o Sham apresentou valores 

significativamente maiores que o CPAP (p=0,014), independentemente do momento 

de avaliação. É importante observar ainda que o grupo CPAP passou a apresentar 

valores de ESE dentro da normalidade a partir de M3. 

É possível observar ainda que o resultado médio do Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh - IQSP (Buysse et al., 1989, Bertolazi et al., 2011) para o grupo 

CPAP foi de 8,11 para a M0, 6,29 para a M3 e 5,64 para a M6, com redução do valor 

de acordo com o momento. Já para o grupo Sham, os valores médios foram de 11 

para M0, 7,40 para a M3 e 9,13 para a M6.  

Houve diferença na variável IQSP em função do momento (p<0,001), grupo 

(p=0,006) e intersecção momento e grupo (p=0,008). Para o IQSP, os valores foram 

maiores no M0 que em M3 (p<0,001) e M6 (p=0,001), independentemente do grupo. 

De modo geral no IQSP os valores do grupo Sham foram superiores ao do CPAP, 

independentemente do momento de avaliação (p=0,006). Por fim, na interseção entre 

IQSP e CPAP, observou-se que em M0 e M3 o grupo Sham apresentou valores 

superiores ao grupo CPAP (p=0,010; p=0,001, respectivamente); no grupo CPAP, os 



64 

 

 

valores de M0 foram superiores aos de M3 (p=0,030) e M6 (p=0,002); já no grupo 

Sham os valores de M3 foram inferiores aos de M0 (p=0,001) e M6 (p=0,010). 
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5 DISCUSSÃO  

 

Compreender o impacto do uso do CPAP na qualidade vocal de pacientes com 

AOS é o objetivo deste estudo. A partir da análise das respostas dos 43 indivíduos da 

amostra, explorando aspectos de qualidade da voz associados a qualidade de sono e 

tratamento da AOS com CPAP, os resultados desta pesquisa foram confrontados com 

a literatura para o capítulo de discussão.  

Para tanto, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a população 

selecionada veio a partir de demanda ambulatorial, de indivíduos que buscavam 

tratamento para apneia obstrutiva do sono, com indicação do uso de CPAP. Todos 

tiveram suas vozes avaliadas, mas não necessariamente tinham uma alteração vocal. 

Os 43 indivíduos incluídos foram randomizados em grupo CPAP, com 28 

participantes, e Sham, com 15 participantes e foram analisados os desfechos 

primários e secundários.  

Em relação à terapia aplicada, os voluntários de ambos os grupos 

apresentaram adequada adesão ao tratamento , com valores médios de percepção 

do uso do aparelho CPAP maiores que 4 horas de uso por noite. Além disso, os 

valores médios da avaliação objetiva das horas de uso de CPAP por mês 

encontravam-se acima de 120 horas, ratificando a adequada adesão dos participantes 

de ambos os grupos ao tratamento, com o uso de mais de 4 horas de CPAP por noite 

em um mês (Freedman, 2010). 

É importante apontar ainda que houve diferença nas horas de uso do CPAP em 

função do momento , sendo que o valor de M3 foi significativamente maior que o de 

M1, independentemente do grupo de intervenção. Isso aponta para uma maior adesão 

ao tratamento após o primeiro mês de uso (M1), que normalmente é um mês de 

adaptação ao aparelho CPAP . 

Ainda, para o grupo CPAP, foi possível observar a redução dos valores de IAH 

com o tempo , estando eles dentro dos valores de normalidade. Ou seja, o tratamento 

foi eficaz e normalizou o IAH (American Academy of Sleep Medicine, 2014).  

Antes de apresentar a discussão dos desfechos primários, é importante lembrar 

que para a produção vocal são necessários três componentes físicos principais, que 

são a respiração, a fonação em si e a fala, que engloba articulação e ressonância. 

Além disso, outros fatores como questões emocionais, culturais, auditivas e de 



66 

 

 

personalidade também impactam a sua produção. Sendo assim, a avaliação vocal 

exige diversas frentes para que toda a sua complexidade seja contemplada e, por 

isso, é composta por autoavaliação do indivíduo, julgamento perceptivo-auditivo, 

avaliação acústica e avaliação laringológica (Patel et al., 2018). A complexidade da 

avaliação vocal foi apresentada nos desfechos primários, sendo confrontada com a 

literatura.  

Em relação a autoavaliação vocal dos participantes, observou-se que os 

valores médios do Índice de Desvantagem Vocal reduzido - IDV-10 para ambos os 

grupos se encontravam abaixo da nota de corte que é de 8 pontos para a população 

brasileira (Behlau et al., 2016) em todos os momentos de avaliação. 

O mesmo aconteceu para a variável Índice de Sintoma de Refluxo Faringo-

Laríngeo – ISRFL, na qual os valores médios de ambos os grupos se encontraram 

abaixo dos valores de alteração, que é de 13 pontos para a população brasileira 

(Belafsky et al., 2001, 2002; Zucato e Behlau, 2012), em todos os momentos de 

avaliação.  

Ambos os resultados podem apontar para a baixa percepção de melhora dos 

sintomas vocais com o tratamento, já que eles não eram significativos, sendo que os 

impactos do tratamento com CPAP na qualidade vocal podem não ter sido percebidos. 

Ainda, os valores médios da escala analógico-visual de ressecamento oral do 

grupo CPAP foram crescendo em relação ao momento, apontando para um possível 

aumento do ressecamento oral com o tratamento com CPAP, mesmo com o 

umidificador acoplado e com a possibilidade de alterar o nível de umidificação durante 

o tratamento. Como explicado na metodologia, o valor do nível de umidificação inicial 

foi de 4 para o Grupo CPAP. Os voluntários alteraram esse parâmetro de acordo com 

a sua necessidade a partir de 1 mês de uso e essa variável não foi controlada. Cada 

participante tinha a autonomia para alterar o valor de umidificação do aparelho, 

evitando-se assim o ressecamento oral e aumentando o conforto do tratamento. 

Mesmo assim, foi observado aumento da sensação de ressecamento oral para o 

Grupo CPAP, enquanto os valores médios do grupo Sham permaneceram similares.  

Sabe-se que o ressecamento oral está relacionado com o ressecamento de 

toda a mucosa da VAS, inclusive das pregas vocais. Quanto maior o ressecamento, 

pior pode ser a qualidade vocal, devido à irregularidade de vibração da mucosa das 

pregas vocais (Hamdan et al., 2008; Behlau, 2010) e possível esforço fonatório 
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associado. Esse achado clínico pode estar associado com a não melhora da voz com 

o tratamento com CPAP.  

Em relação à avaliação acústica da voz, os valores médios para o grupo Sham 

se apresentaram maiores em M6 do que em M0, estando acima do escore de 

normalidade para a população brasileira que é de 1,33 (Englert et al., 2021). Como 

esse grupo já estava com um leve desvio em M0,  esse achado não necessariamente 

aponta que a alteração vocal está associada ao uso do Sham  e que podem ser fatores 

distintos.  

Ainda, o grupo CPAP foi subdivido de acordo com o resultado do AVQI em 

grupo AVQI normal (<1,33) e grupo AVQI alterado (>1,33), sendo que em M0, 16 

indivíduos encontravam-se no grupo AVQI normal e 12 indivíduos no grupo AVQI 

alterado. Não houve diferença entre os grupos e momentos em nenhuma das 

variáveis analisadas, indicando que a alteração vocal identificada pela análise 

acústica da voz não influenciava os resultados das variáveis estudadas. Resultado 

diferente já havia sido descritos na literatura. Observou-se que o uso prolongado do 

CPAP, por 6 meses, pode ocasionar distúrbios vocais leves em pacientes sem 

alteração vocal prévia, com diminuição dos parâmetros da análise acústica vocal, 

porém sem impacto na qualidade de vida desses pacientes (Saylam et al., 2016). No 

presente estudo, não se observou mudança na qualidade vocal com o uso do CPAP.  

Quanto ao julgamento perceptivo-auditivo da voz, houve diferenças que devem 

ser analisadas com cautela. A primeira delas foi em relação ao grau geral do desvio 

vocal em relação ao momento, independentemente do grupo, sendo que o momento 

M6 apresentava maiores valores que M0. A segunda, diferença para o grupo, visto 

que independentemente do momento, o grupo Sham teve valores maiores que o grupo 

CPAP. Apesar dessas diferenças encontradas, os grupos e momentos apresentaram 

apenas de 5 a 7mm de diferença entre eles. Sendo assim, não são considerados 

diferentes para o grau geral do desvio vocal do ponto de vista clínico, pois variações 

de até 10mm são consideradas como irrelevantes na escala analógica-visual de 

100mm. Ou seja, apesar de uma diferença numérica entre os grupos e momentos, 

não há diferença efetiva no julgamento perceptivo-auditivo (Eadie et al, 2010). Estudos 

com julgamento perceptivo-auditivo baseado em escala analógico-visual em 

pacientes com AOS com tratamento com CPAP ainda não haviam sido realizados, 

não permitindo a comparação dos resultados e apresentando um novo achado para a 

literatura.  
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De qualquer forma, não foi observada associação entre os grupos de 

intervenção e os parâmetros do julgamento perceptivo-auditivo da voz nos momentos 

de avaliação M0 e M6 em pacientes com AOS, o que indica que não há mudança na 

qualidade vocal com ou sem o uso do CPAP. As associações observadas apontam 

que se havia um parâmetro de qualidade vocal desviado no início do tratamento, como 

rugosidade, esse parâmetro permaneceu alterado ao final do tratamento. Isso também 

vale para a ausência de alteração em algum parâmetro de qualidade vocal, como a 

soprosidade. Se não havia desvio de soprosidade, no momento M0, continuou não 

havendo em M6. 

Quanto às regressões lineares realizadas para verificar quais variáveis 

independentes estariam significativamente associadas ao IDV-10 e AVQI, observou-

se a EAV de ressecamento oral e o consumo de cafeína como variáveis comuns aos 

dois modelos. As relações não são diretas e fazem parte do modelo matemático das 

regressões lineares múltiplas realizadas, mas é importante ponderar o porquê dessas 

variáveis em comum.  

Quanto ao ressecamento oral e a voz, essa relação já foi considerada neste 

capítulo. Já a cafeína, é considerada um agente desidratante devido aos seus efeitos 

diuréticos. A relação entre voz e hidratação tem sido amplamente investigada e 

aceita-se que a hidratação inadequada tem efeitos prejudiciais sobre a fonação (Alves 

et al., 2019). Uma vez que a desidratação afeta negativamente as pregas vocais e a 

cafeína é considerada um agente desidratante, pode-se supor que a voz pode ser 

afetada negativamente pela ingestão de cafeína. Entretanto, uma revisão de literatura 

recente apontou falta de evidência, com resultados não confiáveis, para orientar a 

prática clínica nesse sentido (Georgalas et al., 2021). 

Outra questão que o consumo de cafeína atraí em relação à qualidade vocal é 

o possível aumento do refluxo faringolaríngeo (Martinucci et al., 2013). Ao ser ingerida, 

a cafeína pode causar irritação da mucosa gástrica, reduzindo os mecanismos de 

defesa do estômago, além de provocar relaxamento do esfíncter do esôfago 

permitindo a ocorrência do refluxo. A dosagem para que isso aconteça é incerta e 

depende do organismo de cada indivíduo, mas a literatura aponta para dosagens 

acima de 300ml de cafeína por dia, sendo que essa substância pode ser encontrada 

em diversos alimentos como café, refrigerantes, chás, assim como em alguns 

medicamentos (ANVISA, 2018; Department of Agriculture, 2020).  
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Pacientes com AOS frequentemente recorrem à cafeína para manter-se alerta 

durante o dia, visto que o seu sono não é reparador e constantemente sofrem com 

hipersonolência e fadiga (Conde et al., 2022) e, devido às altas dosagens da 

substância, podem apresentar alteração vocal decorrente do refluxo faringolaríngeo. 

O consumo de café não foi controlado durante o estudo, mas podemos considerar que 

com melhora da arquitetura do sono frente ao tratamento com CPAP, poderia haver 

um menor consumo de cafeína e, consequentemente, possível diminuição do refluxo 

faringolaríngeo e do ressecamento oral, com seguinte melhora indireta da qualidade 

vocal.  

Em relação aos desfechos secundários analisados neste estudo, que dizem 

respeito aos questionários de autoavaliação do sono, para a variável Escala de 

Sonolência de Epworth - ESE era esperado que os seus valores diminuíssem com o 

tratamento com CPAP, visto que a sonolência diurna reduziria. , o que foi confirmado. 

O grupo CPAP passou a apresentar valores de ESE dentro da normalidade, abaixo 

de 10 (Johns,1991), a partir de M3 até M6.  

Ainda, observou-se que o grupo Sham apresentou valores significativamente 

maiores no questionário ESE que o grupo CPAP, em relação aos momentos de 

avaliação, o que era esperado visto que não estavam recebendo tratamento efetivo 

para AOS  e aponta para o correto uso do CPAP no grupo tratamento.  

As mesmas considerações se aplicam ao Índice de Qualidade de Sono de 

Pittsburgh - IQSP. Para a variável IQSP era esperado que os seus valores 

diminuíssem com o tratamento com CPAP, visto que a qualidade do sono melhoraria. 

Para o IQSP, os valores foram maiores no M0 que em M3  e M6 , independentemente 

do grupo. Esses resultados apontam que ambos os grupos tiveram melhora da 

qualidade de sono, mesmo sem tratamento efetivo (grupo Sham), o que pode estar 

relacionado com o efeito placebo e com as orientações de higiene do sono recebidas 

durante as visitas. Entretanto, no grupo Sham, os valores de IQSP em M3 foram 

inferiores aos de M0 e M6, apontando para uma melhor qualidade do sono na metade 

do tratamento, que depois voltou a piorar. Isso pode ser justificado pela falsa sensação 

de melhora com o tratamento Sham nos meses iniciais de tratamento, mas a 

percepção de que o ronco e a apneia se mantiveram com o passar dos meses. 

De modo geral no IQSP os valores do grupo Sham foram superiores ao do 

CPAP, independentemente do momento de avaliação, o que era esperado visto não 

estavam recebendo tratamento efetivo para AOS. 
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Por fim, para o grupo CPAP, os valores de M0 foram superiores aos de M3 e 

M6, o que aponta para uma melhor qualidade do sono com o tratamento, o que era 

esperado. Entretanto, os valores de IQSP encontravam-se acima da nota de corte de 

5 pontos (Buysse et al., 1989) para ambos os grupos e esse resultado pode ter sido 

afetado pela pandemia do novo coronavírus, que afetou o sono de grande parte da 

população (Jahrami et al., 2021) e, mesmo com a utilização do CPAP, alguns 

voluntários podem ter sofrido com essa questão. 

Relacionando os dados dos desfechos secundários com os dados dos 

desfechos primários, de acordo com a literatura, indivíduos com Sonolência Diurna 

Excessiva, identificada pela ESE, têm mais chances de apresentar desvantagem 

vocal pelo IDV-10 (Rocha e Behlau, 2018). Sendo assim, esperava-se encontrar maior 

número de participantes com desvantagem vocal nesta população da amostra, mas 

não foi o observado. Como apontado anteriormente, a maioria dos indivíduos se 

autoidentificou sem desvantagem vocal pelo IDV-10, apesar de a maioria ter sido 

identificado como tendo desvio vocal leve pelo julgamento perceptivo-auditivo.   

Os resultados revelam adequada adesão ao tratamento por parte dos 

voluntários e melhora da qualidade do sono com o uso do CPAP. Com isso, era 

esperada a melhora da qualidade vocal dos participantes da amostra, levando em 

consideração o conceito de integração corpo-voz (Roy et al., 1997), pelo qual entende-

se que fatores psicoemocionais e físicos corporais interferem na produção vocal em 

diversos aspectos. O estado emocional e de humor em que a pessoa se encontra, por 

exemplo, já foram considerados agentes modificadores da produção vocal (Roy et al., 

2000; Souza e Hanayama, 2005; Jardim et al., 2007; Almeida et al., 2011; Almeida et 

al., 2014) e a sonolência diurna decorrente da privação do sono e/ou de falta de sono 

reparador impacta nesses aspectos. Além disso, estudos anteriores demonstraram 

mudanças na qualidade vocal, principalmente, frequencia fundamental mais baixa, 

menor intensidade vocal e níveis de energia diminuídos após a privação do sono 

(Bagnall et al., 2011; McGlinchey et al., 2011). 

É importante ressaltar ainda que a falta de sono reparador não permite a 

recuperação dos tecidos musculares (Dattilo et al., 2012), o que pode se estender 

inclusive para as pregas vocais, cuja qualidade de hidratação, flexibilidade e vibração 

interferem diretamente na qualidade vocal (Behlau, 2010; Titze, 2013). Durante o 

sono, a síntese proteica aumenta, reparando as fibras musculares danificadas e 

construindo novos tecidos. Sendo assim, a privação do sono pode influenciar o 



71 

 

 

equilíbrio entre a síntese proteica e a degradação proteica, causando perda de massa 

muscular (Dattilo et al., 2012). Menor massa muscular nas pregas vocais pode 

acarretar atrofia e arqueamento, o que, por sua vez, pode resultar em alteração vocal 

(Boone et al., 1982; Kahane, 1987; Pontes et al., 2005). Tal modificação pode ser 

percebida como soprosidade pelo aumento da passagem do ar entre as pregas vocais 

arqueadas e/ou rugosidade pela falta de massa vibrante (Behlau, 2010).  

Ainda, a sonolência diurna está relacionada à fadiga corporal, que pode 

influenciar a fadiga vocal (Bagnall et al., 2011). A fadiga vocal pode acontecer na 

ausência de uma disfonia ou de lesões nas pregas vocais, mas alterações podem 

ocorrer caso o falante não diminua a demanda vocal ou desenvolva estratégias 

compensatórias inadequadas (Solomon, 2008). Nesse sentido, recomenda-se 

repouso vocal com a justificativa de que a redução da utilização da voz irá promover 

a saúde da laringe, prevenindo maiores danos (Verdolini-Marston et al., 1995; van der 

Merwe, 2004). O limite fisiológico vocal é individual e não há como prever quando uma 

pessoa entrará ou não em fadiga, assim como não há como predizer o tempo ideal de 

repouso para cada indivíduo (Sapienza e Hoffman, 2020).  

Com todas essas evidências científicas seria esperado a melhoria da qualidade 

vocal com a melhora da sonolência diurna e da qualidade do sono, porém essa 

hipótese não foi confirmada no presente estudo. O fato de a maioria dos voluntários 

não apresentar alteração vocal foi um fator determinante. Além disso,  a análise 

acústica identificou uma tendência de  variabilidade na qualidade vocal, que não se 

refletiu quando analisada pelo julgamento perceptivo-auditivo. Com isso, 

compreende-se que apesar de haver uma melhor integração entre o funcionamento 

do corpo e a produção da voz, com melhora da arquitetura do sono com o tratamento 

com CPAP ao final dos 6 meses, alguns sinais clínicos, como o aumento do 

ressecamento oral, podem justificar a não melhora da qualidade vocal, sendo fatores 

limitantes. 

Apesar de os umidificadores aquecidos terem sido propostos para promover a 

redução dos efeitos colaterais, como o ressecamento da mucosa da VAS e congestão 

nasal rebote durante o dia, e aumentar a adesão do tratamento com CPAP, os 

resultados são conflitantes de acordo com a literatura: apontam para maior tolerância 

do CPAP com umidificação, porém sem redução significativa nas taxas de sintomas 

nasais (Neill et al., 2003; Worsnop et al., 2003; Salgado et al., 2008), como foi 

observado neste estudo.  



72 

 

 

Sendo assim, alterações vocais devem ser avaliadas e tratadas com conduta 

específica e são independentes do uso do CPAP. Recomenda-se que um indivíduo 

com alteração vocal e que realiza tratamento com o CPAP procure avaliação 

específica para a qualidade vocal, pois apenas o uso do CPAP poderá não  ter impacto 

positivo no problema de voz. Da mesma forma, um indivíduo sem alteração vocal e 

que faz uso dessa terapia não deve preocupar-se em relação à influência do uso do 

aparelho na qualidade vocal, pois não houve evidência de o CPAP impacte 

negativamente na voz. 

 

Limitações 

Durante o processo de coleta da amostra houve a pandemia de Covid-19, que 

impactou o uso do CPAP e acompanhamento dos voluntários desta pesquisa. Todos 

os voluntários foram orientados quanto à manutenção do uso de CPAP via contato 

telefônico, assim como foram orientados em relação à higiene do sono, mas o fato de 

alguns não terem o acompanhamento mensal presencial e o medo de contágio da 

doença pode ter feito com que usassem menos o aparelho e, com isso, não ter havido 

impacto do uso do CPAP na voz, apesar de termos diferenças significativas nos 

protocolos de autoavaliação do sono, o que aponta para a correção da qualidade do 

sono e correto uso do aparelho. 

A falta de exame funcional laríngeo é um limitador para a completa avaliação 

do participante, levando em consideração os fatores multidimensionais da produção 

da voz. A visualização da laringe complementaria os dados de padrão vibratório da 

onda mucosa e de sinais de edema em pregas vocais ou em região interaritenoidea, 

fornecendo maiores informações sobre possíveis lesões laríngeas, refluxo 

faringolaríngeo ou outros aspectos nos voluntários. 

O consumo de café não era um dos desfechos avaliados e não foi controlado 

durante o estudo, mas os resultados das regressões logísticas realizadas apontam 

para sua relação com o IDV-10 e AVQI pelo modelo matemático gerado. Novos 

estudos podem ser realizados, controlando-se essa variável. 

É importante ressaltar também que a população estudada foi recrutada 

voluntariamente e a maioria dos voluntários não apresentava desvantagem vocal. 

Recomenda-se, portanto, a aplicação do mesmo desenho de estudo em uma 

população com desvantagem vocal para confirmação dos resultados. 
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Ainda, por não ser uma população com desvio o vocal, o uso do AVQI pode ter 

sido limitante, visto que o programa foi estabelecido para avaliar vozes desviadas, 

fornecendo um escore de desvio as mesmas. Novas análises acústicas devem ser 

feitas, utilizando o mesmo material de fala, para garantir os resultados encontrados 

neste estudo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises realizadas, foi possível observar que a terapia por CPAP 

com umidificador não alterou a qualidade vocal dos indivíduos nem do ponto de vista 

da avaliação clínica fonoaudiológica e nem da autoavaliação do participante. A terapia 

da AOS com CPAP não se associou a efeitos positivos na qualidade vocal, porém não 

foram observados efeitos adversos. 

Não houve impacto dos sintomas de refluxo laringofaríngeo na qualidade vocal 

para a população estudada.  

Mesmo com uso de umidificador, a terapia por CPAP pode ocasionar aumento 

do ressecamento oral. Esse achado clínico pode estar associado com a não melhora 

da voz com o tratamento com CPAP. 

De acordo com a análise multidimensional realizada, a terapia da AOS com o 

uso de CPAP mostrou-se segura para a qualidade vocal. 
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Apêndice 2 - Questionário Demográfico e de Autoavaliação da Voz 

 

Pesquisa de Doutorado da aluna Bruna Rainho Rocha, sob orientação da Profa Dra 

Mara Behlau 

Programa de Pós-graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da UNIFESP 

 
1. Identificação 

Nome completo: 

 

Sexo: 

Data de nascimento: Idade: 

Profissão: 

E-mail: 

Peso: Altura: 

 

2. Quantas horas você trabalha por dia, em média? 

 

(    ) Não trabalho 

(    ) Até 6h por dia 

(    ) Até 8h por dia 

(    ) Mais de 8h por dia 

(    ) Outro (especifique): _________________________ 

 

3. Há quanto tempo você atua nessa área? __________________________ 

 

4. Você utiliza a voz para outras atividades fora as de trabalho (como cantar, atuar, 

etc)? Se sim, para qual atividade? 

 

(    ) Não 

(    ) Sim Qual? ___________________________________________________ 

 

5. Qual seu consumo médio diário de água? 

 

(    ) Até 1 litro 

(    ) De 1 a 2 litros 

(    ) Mais de 2 litros 

 

6. Você já realizou algum treinamento vocal (técnicas de oratória, como falar em 

público, etc.)? 

 

(    ) Não 

(    ) Sim 
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7. Você já foi diagnosticado com uma ou mais das doenças abaixo? Selecionar 

aquelas que você possui diagnóstico médico. 

 

(    ) Alergia respiratória 

(    ) Diabetes 

(    ) Obesidade 

(    ) Hipertensão 

(    ) Insuficiência cardíaca 

(    ) Infarto 

(    ) Arritmia 

(    ) Fibrilação atrial 

(    ) Acidente Vascular Encefálico – AVE (ou AVC) 

(    ) Refluxo gastroesofágico 

(    ) Não tenho nenhuma dessas doenças 

 

8. Você ingere algum medicamento de uso constante? 

 

(    ) Não 

(    ) Sim  

 

Se sim, qual (is)? ________________________________________________ 

 

9. Atualmente, você é fumante? 

 

(    ) Não 

(    ) Não, mas sou ex-fumante 

(    ) Sim, fumo até 10 cigarros por dia 

(    ) Sim, fumo até 20 cigarros por dia 

(    ) Sim, fumo mais de 20 cigarros por dia 

  

10. Com que frequência você consome bebidas alcoólicas? 

 

(    ) Não consumo bebidas alcoólicas 

(    ) Uma ou menos de uma vez por mês 

(    ) 2 a 4 vezes por mês 

(    ) 2 a 3 vezes por semana 

(    ) 4 ou mais vezes por semana 

 

12. Classificação da Voz 

Você diria que a sua voz é: 

 

(    ) Excelente  

(    ) Muito Boa  

(    ) Boa  

(    ) Razoável  

(    ) Ruim 
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Apêndice 3 – Caracterização da amostra segundo as variáveis do Critério 
Brasil de Classificação Econômica – CCEB 

 

Tabela 7. Análise das variáveis CCEB anos de estudo e total em função do grupo de intervenção 
em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono 

Variável Grupo Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 3Q p-valor 

CCEB_anos de estudo 
CPAP 11,89 3,19 6,00 20,00 10,00 13,00 13,00 

0,564 
Sham 12,27 5,05 6,00 28,00 10,00 12,00 13,00 

CCEB_Total 
CPAP 25,75 5,92 12,00 39,00 23,00 24,50 28,75 

0,556 
Sham 24,67 6,14 16,00 37,00 20,00 25,00 27,00 

Teste de Mann-Whitney 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil; CCEB= Critério Brasil de 
Classificação Econômica 

 
A tabela 7 indica que não houve diferença nas variáveis CCEB anos de estudo 

e total em função do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do 

Sono. A maioria dos indivíduos do grupo CPAP estudou por até 13 anos e a maioria 

do grupo Sham até 12 anos, sendo a média de anos de estudo de 11,89 para o grupo 

CPAP e 12,97 para o grupo Sham. A pontuação total pelo Critério Brasil de 

Classificação Econômica foi em média de 25,75 pontos para o grupo CPAP e 24,67 

pontos para o grupo Sham.  

 

Tabela 8. Associação das variáveis CCEB_grau de instrução, CCEB_renda familiar, CCEB_etnia, 
classe socioeconomica_CCEBcat1, classe socioeconomica_CCEBcat2 com o grupo de 
intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono 

Variáveis 
  
  

Grupo 

p-valor CPAP  Sham 

n    %   N % 

CCEB_grau de instrução       

0,261 

Analfabeto ou F1In ou PrimárioIn  2 7,1  0 0,0 

Ensino médio completo  1 3,6  0 0,0 

F1C ou PrimárioC/F2In ou GinasialIn  5 17,9  2 13,3 

F2C ou GinasialC/MédioIn ou ColegialIn  1 3,6  1 6,7 

MédioC ou ColegialC/Superior incompleto  3 10,7  6 40,0 

Superior completo  16 57,1  6 40,0 
 

       
CCEB_renda familiar        

De R$381,00 a R$760,00  0 0,0  1 6,7 

0,556 

De R$761,00 a R$1.520,00  3 10,7  2 13,3 

De R$1.521,00 a R$2.660,00  5 17,9  1 6,7 

De R$2.661,00 a R$3.800,00  2 7,1  4 26,7 

De R$3.801,00 a R$5.700,00  7 25,0  2 13,3 

De R$5.701,00 a R$7.600,00  5 17,9  2 13,3 
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De R$7.601,00 a R$11.400,00  3 10,7  2 13,3 

De R$11.401,00 a R$19.000,00  1 3,6  0 0,0 

Mais de R$19.000,00  2 7,1  1 6,7 

 
      

 
CCEB_etnia       

 
Asiático  3 10,7  2 13,3 

0,189 

Branco  18 64,3  6 40,0 

Índio  0 0,0  1 6,7 

Mulato  4 14,3  2 13,3 

Negro  1 3,6  3 20,0 

Outro  2 7,1  0 0,0 

Desconhecido  0 0,0  1 6,7  

 
   

 
   

Classe socioeconomica_CCEBcat1    
 

   

A2  2 7,10  2 13,30 

0,377 

B1  6 21,40  1 6,70 

B2  14 50  6 40,00 

C1  5 17,90  5 33,3 

C2  0 0,00  1 6,70 

D  1 3,60  0 0,00 
    

 
   

Classe socioeconomica_CCEBcat2 
     

  

A 
 2 7,10  2 13,30 

0,288 
B 

 20 71,40  7 46,7 

C 
 5 17,90  6 40,00 

D 
 1 3,60  0 0,00 

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; CCEB= Critério Brasil de 
Classificação Econômica; F1In=Fundamental 1 Incompleto; PrimárioIn=Primário Incompleto; 
F1C=Fundamental 1 Completo; PrimárioC=Primário Completo; F2In=Fundamental 2 Incompleto; 
GinasialIn=Ginasial Incompleto; F2C=Fundamental 2 Completo; GinasialC=Ginasial Completo; 
MédioIn=Médio Incompleto; ColegialIn=Colegial Incompleto; MédioC=Médio Completo; 
ColegialC=Colegial Completo 
 

Visualiza-se na tabela 8 que não houve associação entre as variáveis 

CCEB_grau de instrução, CCEB_renda familiar, CCEB_etnia, classe 

socioeconomica_CCEBcat1, classe socioeconomica_CCEBcat2 e o grupo de 

intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. 

É possível observar que o grau de escolaridade foi dividido em seis níveis em 

ordem crescente, começando em fundamental incompleto até superior completo. A 

maioria dos voluntários de ambos os grupos tinha nível Superior Completo, sendo 16 

participantes (57,1%) no grupo CPAP e 6 (40,0%) no grupo Sham. 
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Em relação à renda familiar a maioria do grupo CPAP (7 voluntários, 25,0%) 

afirmou ser de R$3.801,00 a R$5.700,00. A maioria do grupo Sham (4 voluntários, 

26,7%) assinalou de R$2.661,00 a R$3.800,00. Não houve diferença entre os grupos.  

A maioria de ambos os grupos se considera de etnia branca, sendo 18 

participantes do grupo CPAP (64,3%) e 6 do grupo Sham (40,0%), sem diferença entre 

eles. 

Quanto à classificação a partir da contabilização geral dos pontos, tanto os 

participantes do grupo CPAP quanto os do grupo Sham encontravam-se na categoria 

B2 (14 indivíduos, 50% e 6 indivíduos, 40%, respectivamente). Já em relação à 

classificação a partir da renda familiar referida, tanto os participantes do grupo CPAP 

quanto os do grupo Sham encontravam-se na categoria B (20 indivíduos, 71,4% e 7 

indivíduos, 46,7%, respectivamente). 
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Apêndice 4 – Caracterização da amostra de acordo com as condições de saúde 

em geral e hábitos de qualidade de vida 

 

Tabela 9. Associação das variáveis uso de medicamentos, vitaminas, CAD_drogas ilícitas, 
M0_doenças relacionadas a uma alteração vocal ou alteração de sono e M0_IPAQ total com o 
grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono 

Variáveis 

  Grupo 

p-valor  CPAP  Sham 

  n    %   n % 

Anti-hipertensivo        

Não  18 64,3  6 40,0 
0,126 

Sim 10 35,7  9 60,0 
 

 
      

Anti-diabético      
 

Não  21 75,0  12 80,0 
0,711 

Sim 7 25,0  3 20,0 
 

 
    

 
 

Metformina     
 

 

Não  22 78,6  12 80,0 
0,913 

Sim 6 21,4  3 20,0 
 

 
    

  
Antilipidemico     

  

Não  17 60,7  12 80,0 
0,198 

Sim 11 39,3  3 20,0 
 

 
    

  
Antidepressivo     

  

Não  25 92,9  13 86,7 
0,505 

Sim 2 7,1  2 13,3 
      

  

Hipnótico/sedativo        

Não  28 100,0  14 93,3 
0,167 

Sim  0 0,0  1 6,7 

        

Antipsicótico        

Não  26 92,9  13 86,7 
0,505 

Sim  2 7,1  2 13,3 

        

Vitaminas        

Não  23 82,1  13 86,7 
0,702 

Sim  5 17,90  2 13,30 

        

CAD_drogas ilícitas 

 

      

Não uso e nunca usei 24 85,7  12 80,0 
0,555 Já usei, mas não uso 

mais 
3 10,7  3 20,0 
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Uso atualmente 1 3,6  0 0,0 

  
      

M0_doenças relac_alergia  
      

Não  25 89,3  12 80,0 
0,402 

Sim  3 10,7  3 20,0 

  
      

M0_doenças relac_diabetes  
      

Não 
 20 71,4  12 80,0 

0,539 
Sim  8 28,6  3 20,0 

  
      

M0_doenças relac_obesidade 
      

Não  22 78,6  12 80,0 
0,913 

Sim  6 21,4  3 20,0 

  
      

M0_doenças relac_hipertensão       

Não 
 18 64,3  7 46,7 

0,264 
Sim 

 10 35,7  8 53,3 
        

M0_doenças relac_insuf cardíaca       

Não 
 28 100,0  14 93,3 

0,167 
Sim 

 0 0,0  1 6,7 

        

M0_doenças relac_infarto        

Não 
 28 100,0  14 93,3 

0,167 
Sim 

 0 0,0  1 6,7 
        

M0_doenças relac_arritimia        

Não 
 27 96,4  13 86,7 

0,231 
Sim 

 1 3,6  2 13,3 
        

M0_doenças 
relac_fibrilação 

       

Não 
 28 100,0  15 100,0  

Sim 
 0 0,0  0 0,0  

        

M0_doenças relac_AVE        

Não 
 28 100,0  15 100,0  

Sim 
 0 0,0  0 0,0  

 
 

      

M0_doenças relac_RGE  
      

Não  25 89,3  13 86,7 
0,798 

Sim  3 10,7  2 13,3 

  
      

M0_doenças relac_Nenhuma 
      

Não  18 64,3  11 73,3 
0,546 

Sim  10 35,7  4 26,7 
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M0_IPAQ_total       

 
Sedentário  3 10,7  1 6,7 

0,812 
Insuficientemente ativo 10 35,7  7 46,7 

Ativo  11 39,3  6 40,0 

Muito ativo   4 14,3   1 6,7 

Qui-Quadrado de Pearson 
Legenda: n=frequência absoluta; %=frequência relativa percentual; CAD=Cigarro, Álcool e Drogas 
ilícitas; M0_doenças relac=Momento 0_doenças relacionadas; IPAQ=Questionário Internacional de 
Atividade Física 
 

 

De acordo com a tabela 9 não houve associação entre o uso de medicamentos, 

vitaminas, uso de drogas ilícitas e doenças relacionadas com alteração de voz ou de 

sono e o grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono.  

É possível observar que a maioria dos participantes do grupo CPAP não ingeria 

medicamentos (Anti-hipertensivo = 18 sujeitos, 64,3%, Anti-diabético = 21 sujeitos, 

75%, Metformina = 22, 78,6%, Antilipidemico = 17 sujeitos, 60,7%, Antidepressivo = 

26, 96,9%, Hipnótico/sedativo = 28, 100%, Antipsicótico = 26, 96,9%). 

Para o grupo Sham, a maioria usava Anti-hipertensivo (9 sujeitos, 60,0%), mas 

não usava Anti-diabético (12 sujeitos, 80,0%), Metformina (12 sujeitos, 80,0%), 

Antilipidemico (12 sujeitos, 80,0%), Antidepressivo (13 sujeitos, 86,7%), 

Hipnótico/sedativo (14 sujeitos, 93,3%) e Antipsicótico (13 sujeitos, 86,7%).  

A maioria de ambos os grupos não ingeria vitaminas de uso contínuo (23 

indivíduos no grupo CPAP, 82,1% e 13 no grupo Sham, 86,7%).  

Observa-se ainda que não houve associação entre a variável CAD_drogas 

ilícitas e o grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. A 

maioria dos voluntários de ambos os grupos referiu não usar ou nunca ter usado 

drogas ilícitas – 24 indivíduos, 85,7%, do grupo CPAP e 12 indivíduos, 80,0%, do 

grupo Sham. 

Ainda, em relação às doenças relacionadas com alterações vocais e/ou piora 

do quadro de saúde em geral, a maioria dos voluntários disse não ter nenhuma dessas 

doenças, sendo para os grupos CPAP e Sham, respectivamente, e para cada doença: 

Alergia, 25 e 12 indivíduos (89,3% e 80,0%), Diabetes, 20 e 12 indivíduos (71,4% e 

80,0%), Obesidade, 22 e 12 indivíduos (78,6% e 80,0%), Insuficiência Cardíaca, 28 e 

14 indivíduos (100,0% e 93,3%), Infarto, 28 e 14 indivíduos (100,0% e 93,3%), 

Arritmia, 27 e 13 indivíduos (96,4% e 86,7%), Fibrilação, 28 e 15 indivíduos (100,0% 
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em ambos), AVE, 28 e 15 indivíduos (100,0% em ambos) e Refluxo Gastresofágico 

25 e 13 indivíduos (89,3% e 86,7%).  

Em relação à hipertensão, 18 voluntários do grupo CPAP (64,3%) afirmaram 

não ter a doença, porém 8 voluntários do grupo Sham (53,3%) afirmaram tê-la. Não 

houve diferença entre os grupos.  

Apresentavam uma ou mais doenças 10 voluntários do grupo CPAP (35,7%) e 

4 do grupo Sham (26,7%). 

De acordo com o Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ, a 

maioria dos indivíduos do grupo Sham foram identificados como ativos (11 voluntários, 

39,3%) seguido de insuficientemente ativos (10 voluntários, 35,7%). Para o grupo 

Sham, a maioria era insuficientemente ativa (7 voluntários, 46,7%), seguido de ativa 

(6 voluntários, 40,0%). Não houve diferença entre os grupos. 

 

Tabela 10. Análise das variáveis CAD idade primeiro cigarro, anos de cigarro, idade último 
cigarro e frequência álcool em função do grupo de intervenção em pacientes com Apneia 
Obstrutiva do Sono 

Variável Grupo Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 1Q p-valor 

CAD_idade primeiro cigarro 
CPAP 15,44 4,53 8,00 22,00 11,50 17,00 18,00 

0,731 
Sham 17,63 4,84 14,00 29,00 15,00 16,00 18,00 

CAD_anos de cigarro 
CPAP 19,78 17,05 1,00 60,00 7,00 20,00 21,50 

0,305 
Sham 12,25 8,17 1,00 25,00 4,75 11,00 19,25 

CAD_idade ultimo cigarro 
CPAP 28,17 13,26 14,00 45,00 17,00 25,50 42,00 

0,521 
Sham 33,50 7,18 24,00 43,00 27,75 32,50 40,75 

CAD_frequencia álcool 
CPAP 0,79 1,10 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 

0,845 
Sham 0,87 1,13 0,00 3,00 0,00 0,00 2,00 

Teste de Mann-Whitney 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil; CAD=Cigarro, Álcool e Drogas 
ilícitas 

 

É possível observar na tabela 10 que não foi observada diferença nas variáveis 

CAD idade primeiro cigarro, anos de cigarro, idade último cigarro e frequência álcool 

em função do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. 

A média de idade para o primeiro cigarro foi de 15,44 anos para o grupo CPAP 

e 17,63 anos para o grupo Sham. Já a média do tempo de tabagismo foi de 19,78 

anos para o primeiro grupo e 12,25 anos para o segundo. A média de idade para o 

último cigarro foi de 28,17 anos para o grupo CPAP e 33,50 para o grupo Sham.  

Em relação à frequência de ingesta de bebidas alcoólicas em uma semana 

típica, a média foi de menos de um dia por semana.  
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Tabela 11. Análise das variáveis HO_duração de sono ideal, M0_PAS final e M0_PAD final em 
função do grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono 

Variável Grupo Média DP Mínimo Máximo 1Q Mediana 1Q p-valor 

HO_duração de 
sono ideal 

CPAP 8,80 1,27 4,50 11,00 8,00 9,00 10,00 
0,610 

Sham 8,57 2,19 5,00 12,00 7,00 9,00 11,00 

M0_PAS final 
CPAP 124,50 13,29 100,00 150,00 112,50 120,00 137,50 

0,338 
Sham 122,33 26,78 90,00 200,00 100,00 120,00 130,00 

M0_PAD final 
CPAP 78,68 11,51 60,00 110,00 70,00 80,00 86,00 

0,664 
Sham 82,33 24,41 60,00 160,00 70,00 80,00 80,00 

Teste de Mann-Whitney 
Legenda: DP=desvio padrão; 1Q=primeiro quartil; 3Q=terceiro quartil; HO= Questionário De 
Matutinidade/Vespertinidade; PAS=pressão arterial sistólica; PAD=pressão arterial diastólica; 
M0=Momento pré-terapia 

 

Verifica-se na tabela 11 que não houve diferença significativa na análise das 

variáveis HO_duração de sono ideal, M0_PAS final e M0_PAD final em função do 

grupo de intervenção em pacientes com Apneia Obstrutiva do Sono. 

A média de duração de sono ideal para ambos os grupos é maior do 8 horas 

de sono por noite, sendo 8,80 horas para o grupo CPAP e 8,57 horas para o grupo 

Sham. 

Em relação à pressão arterial, a maioria dos indivíduos de ambos os grupos 

apresentou valor de 120 milímetros de mercúrio (mmHg) para a pressão arterial 

sistólica e 80mmHg para a pressão arterial diastólica.  
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Apêndice 5 - Folha de respostas – Avaliação perceptivo-auditiva 
Doutorado da aluna Bruna Rainho Rocha 

 
Instruções:  
1. Procure um lugar silencioso e sem muitas distrações.  
Coloque fones de ouvido para fazer as análises. Pode ser o do seu Smartphone ou 
semelhante.  
 
2. Antes de começar a avaliação das vozes, ouça as âncoras. Você pode ouvi-las 
quantas vezes achar necessário e em qualquer momento durante a avaliação. 
Segue o link de acesso para as vozes âncoras: 
https://1drv.ms/u/s!AjxoEdYMX0W6hrVS-Si6T3w7IjLINQ?e=XiHQkv 
 
3. Acesse o link para visualizar o material: 
https://1drv.ms/u/s!AjxoEdYMX0W6hroZfkyBPAeqk9W_yQ?e=pDmNlG 
Cada sujeito pesquisado corresponde a uma pasta, numeradas de 1 a 48. Em cada 
pasta, há 3 amostras de vozes. As amostras “a” e “b” são de dois momentos do 
experimento, ordenadas de forma randomizada. A amostra “c” é a junção das duas 
amostras anteriores em ordem alfabética – amostra “a” seguida da amostra “b”. 
 
4. Em primeiro lugar, avalie o grau geral de desvio vocal e o(s) tipo(s) de desvio 
presente(s) das amostras “a” e “b”. 
Para a marcação do grau geral do desvio vocal, introduza a letra “I” (i maiúscula) no 
local desejado como no exemplo a seguir:  
 
GRAU GERAL       _______________________I___________________________ 
 
Para a marcação do(s) tipo(s) de desvio presente(s), marque um “x” em sua(s) 
escolha(s). Caso você não identifique nenhum desvio, assinale “sem desvio”. 
 
5. Em segundo lugar, após ouvir a amostra “c”, você fará o julgamento da 
comparação dos dois trechos editados. 
Assinale se as vozes são similares ou diferentes. Neste último caso, indique qual a 
melhor voz (“a” ou “b”) e informe a razão de seu julgamento, assinalando a sua 
escolha. 
 
6. Preencha a folha de respostas sem pular nenhuma pergunta. Não há necessidade 
de imprimi-la. Apenas ajuste o zoom da sua tela e certifique-se que a faixa do grau 
geral tem 10cm de comprimento. Por favor, meça com uma régua para evitar erros 
de marcação.  
Você pode ouvir as amostras vocais quantas vezes achar necessário.  
 
7. Quando finalizar, envie a folha de respostas preenchida para 
b_rrocha@hotmail.com. 
Você tem 10 dias para completar a tarefa. Escolha o melhor momento para você. 
 
Obrigada! 
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Preenchimento: 
 

AMOSTRA A 
                                                                                                                                                                         
GRAU GERAL       __________________________________________________ 
Em caso de desvio, qual o parâmetro desviado? Você pode assinalar mais de uma 
opção 
  
(     ) Sem desvio                             (     ) Rugosidade                                 (     ) Soprosidade 
                                                            (     ) Tensão                                          (     ) Instabilidade 
                                                            (     ) Ressonância                               (     ) Pitch               
                                                            (     ) Modulação                                   (     ) Articulação    
                                                            (     ) Velocidade de fala 
  
  
AMOSTRA B 
                                                                                                                                              
GRAU GERAL       __________________________________________________   
Em caso de desvio, qual o parâmetro desviado? Você pode assinalar mais de uma 
opção 
  
(     ) Sem desvio                             (     ) Rugosidade                                 (     ) Soprosidade 
                                                            (     ) Tensão                                          (     ) Instabilidade 
                                                            (     ) Ressonância                               (     ) Pitch               
                                                            (     ) Modulação                                   (     ) Articulação    
                                                            (     ) Velocidade de fala 
  
 
AMOSTRA C - COMPARAÇÃO 
 
Os trechos são similares ou diferentes?  (     ) Similares  (     ) Diferentes 
 
Se diferentes, qual é a melhor?   (     ) Amostra A  (     ) Amostra B 
 
Qual o parâmetro que mais contribui para você assinalar a amostra como melhor?  
  
(     ) Rugosidade 
(     ) Soprosidade 
(     ) Tensão 
(     ) Instabilidade 
(     ) Ressonância 
(     ) Pitch 
(     ) Modulação 
(     ) Articulação 
(     ) Velocidade de fala 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisadores responsáveis 
Professora Drª Mara Behlau  
Doutoranda Bruna Rainho Rocha 
Telefone: (11) 994030-5130 / (11) 5571-1062 
E-mail: bruna.rocha41@gmail.com 
 

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de uma pesquisa 
de doutorado. As informações desse documento explicam os objetivos da pesquisa, 
os procedimentos a serem realizados, os benefícios na participação e possíveis 
desconfortos durante os procedimentos. Caso você participe, será necessário 
responder algumas questões sobre você, suas possíveis desvantagens vocais e 
realizar a gravação da sua voz. Não será feito nenhum procedimento que traga 
qualquer risco à sua vida.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 
documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. 
 
Título: Impacto da Terapia por Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) 
na Qualidade Vocal 
 
Objetivos: Verificar a qualidade da voz em pacientes com AOS e roncos antes e após 

o uso prolongado do CPAP. 

Desenho do estudo: Prospectivo. 

Descrição dos procedimentos para os grupos de estudo e controle: Você deverá 

responder a um questionário no início da pesquisa, que investigará aspectos 

relacionados com sua idade, escolaridade, profissão, diagnóstico, qualidade do sono 

e da voz. Esses dados serão utilizados para caracterizar a amostra da pesquisa. Você 

será alocado, de forma randomizada, em um dos grupos de terapia: 1. Grupo de 

terapia por CPAP com umidificador; 2. Grupo de terapia por Sham-CPAP (placebo). 

Sua voz será gravada em três momentos diferentes: antes de iniciar a terapia por 

CPAP (1), um mês após ter iniciado a terapia por CPAP (2) e 6 meses após ter iniciado 

a terapia por CPAP (3). Para a gravação da voz, em todos os momentos, você utilizará 

um microfone de cabeça e deverá emitir a vogal /a/ e sequências de fala conforme 

solicitadas pela avaliadora em tom e volume habitual de conversação. Sua voz e fala 

serão gravadas e utilizadas para análises apenas para a presente pesquisa. 

Fonoaudiólogos especialistas em voz realizarão uma análise da sua qualidade vocal. 

Sua identidade não será revelada em momento algum. Após completar os 6 meses 

de terapia, aqueles que participaram do grupo Sham-CPAP, terão acesso ao CPAP 

efetivo, com umidificador, de forma gratuita. 

Benefícios: Quem for identificado como portador de distúrbio da voz, será 

encaminhado para avaliação especializada. 
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Possíveis riscos e desconfortos: Os desconfortos de sua participação são mínimos, 
uma vez que este não há procedimentos invasivos.  

Direito do participante 

a) Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade: Todas as informações 

obtidas a seu respeito neste estudo serão analisadas em conjunto com as de 

outros participantes, não sendo divulgado a sua identificação ou a deles em 

nenhum momento; 

b) Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa, de recusar-se a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma. Você tem toda liberdade de retirar o seu consentimento e 

deixar de participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. 

Neste caso, você poderá continuar o seu tratamento na Instituição sem 

problemas; 

c) Uso de dados e material coletado: Você tem a garantia de que todos os 

dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer material coletado, só serão 

utilizados neste estudo; 

d) Acompanhamento e assistência: Caso seja necessário, você terá assistência 

permanente durante o estudo, ou mesmo após o término ou interrupção do 

estudo; 

e) Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal decorrente 

dos procedimentos ou tratamentos aos quais o você será submetido(a), lhe 

será garantido(a) o direito a tratamento  imediato e gratuito na Instituição, pelo 

tempo que for necessário para sua recuperação. Você terá ainda direito a 

indenização determinada por lei. 

f) Despesas e compensações: Você não receberá nenhuma compensação 

financeira relacionada à sua participação neste estudo. Da mesma forma, você 

não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Durante o período de sua participação, se houver qualquer 

despesa adicional de sua parte em relação a condução ou alimentação, você 

será reembolsado(a). 

g) Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A qualquer 

momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo. 

h) Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for 

finalizado, você será informado(a) sobre os principais resultados e conclusões 

obtidas no estudo. 

 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 
Fonoaudióloga Bruna Rainho Rocha, que pode ser encontrada no endereço Rua 
Botucatu, 802 ou pelos telefones (11) 5576-4531 (institucional) e (11) 99430-5130 
(pessoal). Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
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entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, na Rua 
Professor Francisco de Castro, 55, - 04020-050. Os telefones são: 5571-1062 ou 
5539-7162. E o e-mail é: cep@unifesp.edu.br.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Impacto da Terapia por 
Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) na Qualidade Vocal”. Eu 
discuti com a doutoranda fonoaudióloga Bruna Rainho Rocha sobre a minha decisão 
em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 
a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 
 
São Paulo, _______ de__________________________________de 20______ 
                                                                                   
 
________________________________                ___________________________ 
              Nome do participante                                                   Assinatura  
 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente (ou representante legal) para a participação neste estudo. 
Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 
 
 
Bruna Rainho Rocha                                    _____________________________ 
Pesquisadora Responsável                                             Assinatura 
 
 
Profa. Dra. Mara Behlau                               ____________________________ 
Orientadora                                                                     Assinatura 
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Anexo 3 - Carta de Patrocínio da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa 
(AFIP) 
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Anexo 4 – Escala de Sonolência de Epworth - ESE 

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH – ESE (Bertolazi et al., 2009) 

 

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir e não apenas se sentir cansado, nas 

seguintes situações? Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. 

Mesmo que você não tenha feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar 

como elas o afetariam. Escolha o número mais apropriado para responder cada 

questão. 

 

0 = nunca cochilaria 

1 = pequena probabilidade de cochilar 

2 = probabilidade média de cochilar 

3 = grande probabilidade de cochilar 

 

Sentado e lendo 0 1 2 3 

Assistindo TV 0 1 2 3 

Sentado, quieto, em um lugar público (por exemplo, teatro, sala 
de espera, reunião ou palestra) 

0 1 2 3 

Andando de carro por uma hora sem parar, como passageiro 0 1 2 3 

Ao deitar-se à tarde para descansar, quando possível 0 1 2 3 

Sentado conversando com alguém 0 1 2 3 

Sentado quieto após o almoço, sem bebida alcoólica 0 1 2 3 

Em um carro parado no trânsito por alguns minutos 0 1 2 3 

 
 
Escore total (soma simples):  
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Anexo 5 – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - IQSP 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH – IQSP (Bertolazi et al., 2011) 

 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês 

somente. Suas respostas devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites 

do último mês. Por favor, responda a todas as perguntas. 

 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite?  

Hora usual de deitar: ___________________ 

 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para 

dormir à noite?  

Número de minutos: ___________________ 

 

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã?  

Hora usual de levantar: ___________________ 

 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama)  

Horas de sono por noite: ___________________    

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, 

responda a todas as questões. 

 

5. Durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade de dormir porque você... 

 
a. Não conseguiu adormecer em 

até 30 minutos 
Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

b. Acordou no meio da noite ou 
de manhã cedo 

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

c. Precisou levantar para ir ao 
banheiro 

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

d. Não conseguiu respirar 
confortavelmente 

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

e. Tossiu ou roncou forte Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

f. Sentiu muito frio Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

g. Sentiu muito calor Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 
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h. Teve sonhos ruins Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

i. Teve dor Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

j. Caso tenha outra opção, com 
que frequência, durante o 
último mês, você teve 
dificuldade para dormir 
devido a essa razão?  

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/semana 

1 ou 2 

vezes/semana 

3 ou mais 

vezes/semana 

 

Outra(s) razão(ões), por favor descreva:  ___________________ 

 

6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma 

maneira geral? 
 

(    ) Muito Boa   (    ) Ruim 

(    ) Boa   (    ) Muito Ruim 

 

7. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento (prescrito 
ou ‘‘por conta própria’’) para lhe ajudar a dormir? 

 
(    ) Nenhuma no último mês   (    ) 1 ou 2 vezes/ semana 
(    ) Menos de 1 vez/ semana   (    ) 3 ou mais vezes/ semana 
 

8. No último mês, com que frequência você teve dificuldade de ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social (festa, reunião de amigos, 

trabalho, estudo)? 
 

(    ) Nenhuma no último mês   (    ) 1 ou 2 vezes/ semana 
(    ) Menos de 1 vez/ semana   (    ) 3 ou mais vezes/ semana 
 

9. Durante o último mês, quão problemático foi para você manter o entusiasmo 

(ânimo) para fazer as coisas (suas atividades habituais)? 
 

(    ) Nenhuma dificuldade    (    ) Um problema razoável 
(    ) Um problema leve    (    ) Um grande problema 
 

10. Você tem um(a) parceiro [esposo(a)] ou colega de quarto? 
 

(    ) Não 
(    ) Parceiro ou colega, mas em outro quarto 
(    ) Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama 
(    ) Parceiro na mesma cama 
 

Se você tem um parceiro ou colega de quarto, pergunte a ele/ela com que frequência, 

no último mês, você teve:  
 

a. Ronco forte 
Nenhuma no 
último mês 

Menos de 1 
vez/semana 

1 ou 2 
vezes/semana 

3 ou mais 
vezes/semana 
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b. Longas paradas na 
respiração enquanto 
dormia 

Nenhuma no 
último mês 

Menos de 1 
vez/semana 

1 ou 2 
vezes/semana 

3 ou mais 
vezes/semana 

c. Contrações ou 
puxões nas pernas 
enquanto você 
dormia 

Nenhuma no 
último mês 

Menos de 1 
vez/semana 

1 ou 2 
vezes/semana 

3 ou mais 
vezes/semana 

d. Episódios de 
desorientação ou 
confusão durante o 
sono 

Nenhuma no 
último mês 

Menos de 1 
vez/semana 

1 ou 2 
vezes/semana 

3 ou mais 
vezes/semana 

e. Caso a tenha 
descrito, com que 
frequência você a 
tem? (Se você não 
descreveu outra 
opção, por favor, 
assinale "nenhuma 
no último mês") 

Nenhuma no 
último mês 

Menos de 1 
vez/semana 

1 ou 2 
vezes/semana 

3 ou mais 
vezes/semana 

Outras alterações (inquietações) enquanto você dormia; por favor, descreva: 

__________________________________________________________________________ 
 

 
PONTUAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH - IQSP 
 
Componente 1 - Qualidade subjetiva do sono 
Examine a questão 6 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 
 
Resposta Escore  
Muito boa  0  
Boa   1  
Ruim   2  
Muito ruim  3 
 
Pontuação do componente 1 .................. 
 
Componente 2 - Latência do sono 
1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira:  
 
Resposta   Escore  
< ou = 15 minutos  0  
16 a 30 minutos  1  
31 a 60 minutos  2  
> 60 minutos   3 
 
2. Examine a questão 5a e atribua a pontuação da seguinte maneira:  
 
Resposta    Escore  
Nenhuma vez    0  
Menos de 1 vez/semana  1  
1 a 2 vezes/semana   2  
2 a 3 vezes/semana   3 
 
3. Some a pontuação da questão 2 e 5a =  
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4. Atribua a pontuação do componente 2 da seguinte maneira:  
 
Soma   Escore  
0  0  
1 a 2   1  

3 a 4   2 

5 a 6   3 

 
Pontuação do componente 2 .................. 
 
Componente 3 - Duração do sono 
1. Examine a questão 4 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 
 
 
Resposta  Escore  
> 7 horas  0  
6 a 7 horas  1  
5 a 6 horas  2  
< 5 horas  3 
 
Pontuação do componente 3 .................. 
 
Componente 4 - Eficiência habitual do sono 
1. Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 
 a. Escreva o número de horas dormidas (questão 4)  
 b. Calcule o número de horas no leito:  
     {horário de levantar (questão 3) – horário de deitar (questão 1)}  
 c. Calcule a eficiência do sono:  
     {nº de horas dormidas/nº de horas no leito} x 100 = eficiência do sono (%)  
  
2. Atribua a pontuação do componente 4 da seguinte maneira: 
 
Eficiência do sono (%)  Escore  
> 85%     0  
75 a 84%    1  
65 a 74%    2 
<65%     3 
 
Pontuação do componente 4 .................. 
  
Componente 5 - Distúrbios do sono 
1. Examine as questões de 5b a 5j e atribua a pontuação:  
 
Resposta    Escore  
Nenhuma vez    0  
Menos de 1 vez/semana  1  
1 a 2 vezes/semana   2  
3 vezes/semana ou mais  3 
 
2. Some a pontuação de 5b a 5j: 
 
3. Atribua a pontuação do componente 5 da seguinte forma:  
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Soma de 5b a 5j  Escore  
0    0  
1 a 9    1  
10 a 18   2 
19 a 27   3 
 
Pontuação do componente 5 .................. 
 
Componente 6 - Uso de medicação para dormir 
1. Examine a questão 7 e atribua a pontuação da seguinte maneira:  
 
Resposta    Escore  
Nenhuma vez    0  
Menos de 1 vez/semana  1 
1 a 2 vezes/semana   2  
3 vezes/semana ou mais  3 
 
Pontuação do componente 6 ..................  
 
Componente 7 - Disfunção durante o dia 
1. Examine a questão 8 e atribua a pontuação da seguinte maneira: 
 
Resposta    Escore  
Nenhuma vez    0  
Menos de 1 vez/semana 1  
1 a 2 vezes/semana   2 
3 vezes/semana ou mais  3 
 
2. Examine a questão 9 e atribua a pontuação da seguinte maneira:  
 
Resposta  Escore  
Nenhuma  0  
Pequena  1  
Moderada  2 
Muita   3 
 
3. Some a pontuação das questões 8 e 9 
 
4. Atribua a pontuação do componente 7 da seguinte maneira:  
 
Soma  Escore  
0  0  
1 a 2  1  
3 a 4  2  
5 a 7  3 
 
Pontuação do componente 7 .................. 
 
Os escores dos sete componentes são somados para conferir uma pontuação global do 
PSQI, que varia de 0 a 21 
 
Pontuação  Qualidade do sono  
0 a 4   boa  
5 a 10   ruim  
> 10   presença de distúrbio do sono 
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Anexo 6 – Índice de Desvantagem Vocal Reduzido – IDV-10 

 

ÍNDICE DE DESVANTAGEM VOCAL REDUZIDO – IDV-10 (Costa et al., 2013) 

 

As afirmações a seguir são utilizadas por muitas pessoas para descrever suas vozes 

e o efeito de suas vozes na vida. Escolha a resposta que indica o quanto você compartilha da 

mesma experiência: 

 

As pessoas têm dificuldade 

em me ouvir por causa da 

minha voz 

Nunca Quase nunca Às vezes 
Quase 

sempre 
Sempre 

As pessoas têm dificuldade 

de me entender em lugares 

barulhentos 

Nunca Quase nunca Às vezes 
Quase 

sempre 
Sempre 

As pessoas perguntam: “O 

que você tem na voz?” 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Sinto que tenho que fazer 

força para a minha voz sair 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Meu problema de voz limita 

minha vida social e pessoal 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Não consigo prever quando 

minha voz vai sair clara 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Eu me sinto excluído nas 

conversas por causa da 

minha voz 

Nunca Quase nunca Às vezes 
Quase 

sempre 
Sempre 

Meu problema de voz me 

causa prejuízos econômicos 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Meu problema de voz me 

chateia 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

Minha voz faz com que eu me 

sinta em desvantagem 
Nunca Quase nunca Às vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

 

 

Escore total (soma simples):  
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Anexo 7 – Índice de Sintomas de Refluxo Faringo-Laríngeo – ISRFL 
 
 

Índice de Sintomas do Refluxo Faringo-laríngeo (Zucato e Behlau, 2012) 
 

Indique abaixo se você apresentou algum(s) dos sintomas referidos no último mês e 
de que forma isto afetou você. Marque (0) zero se o sintoma não é um problema e 
(5) cinco se é um problema acentuado.  
 

  
Total: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rouquidão ou problema de voz NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

2. Pigarro NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

3. Secreção excessiva na garganta 
ou no nariz 

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

4. Dificuldade para engolir comida, 
líquidos ou comprimidos 

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

5. Tosse após ter comido ou 
depois de deitar-se 

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

6. Dificuldades respiratórias ou 
episódios de engasgos 

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

7. Tosse excessiva  NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

8. Sensação de alguma coisa 
parada na garganta  

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 

9. Azia, dor no peito, indigestão ou 
ácido do estômago na boca  

NÃO SIM 0 1 2 3 4 5 
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Anexo 8 – Escala Analógica Visual para Ressecamento Oral 

(adaptada de Hartke et al., 2018) 
 
 

Quão seca você tem sentido a sua boca no último mês? 

Considere zero (0) se ela não estiver seca e 10 se ela estiver muito seca.  

Faça um risco na vertical no local mais adequado de acordo com a sua percepção.  

 

 
0 ________________________________________________  10        
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