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RESUMO EXPANDIDO 

 
Objetivos: Identificar a prevalência de aquisição das vozes alaríngeas dos 

laringectomizados totais atendidos no Ambulatório de Fonoaudiologia HC/UFMG, assim 

como verificar o tempo para a aquisição da comunicação e analisar se os fatores 

gênero, idade e escolaridade podem influenciar na aquisição das vozes. Métodos: 

Trata-se de estudo descritivo observacional retrospectivo. Foram incluídos 73 

indivíduos laringectomizados ou faringolaringectomizados totais, maiores de 18 anos, 

ambos os gêneros, que foram ensinados um ou mais meio de comunicação alaríngea e 

que foram atendidos no Ambulatório de Fonoaudiologia HC/UFMG em Belo 

Horizonte/MG, no período de junho de 2002 a dezembro de 2012. Para a coleta de 

dados foram analisados os meios de comunicação habitual utilizados no início da 

terapia e quais os tipos de voz alaríngea adquiridos: voz esofágica, faríngea, 

traqueoesofágica e eletrolaríngea. Quanto às vozes: aquisição das primeiras emissões, 

tempo para aquisição das primeiras emissões, métodos de ensinamento da voz 

esofágica, qual método possibilitou as primeiras emissões das vozes esofágica ou 

faríngea, frequência e o tempo para aquisição da comunicação alaríngea e o método 

utilizado para a comunicação com a voz esofágica ou faríngea. Resultados: Dos 73 

pacientes incluídos, 96% realizaram o treino da voz esofágica. Para a produção da 

primeira emissão, 77% levou de uma a quatro sessões, já para a aquisição da 

comunicação com a voz esofágica, a média de tempo foi de 29 sessões (7 meses), 

sendo o método de deglutição mais utilizado. Durante o ensinamento da voz esofágica, 

20 pacientes (28,6%) conseguiram produzir apenas emissão faríngea, sendo 

necessárias 13 sessões. Dentre os 20 participantes, apenas quatro conseguiram 

comunicação, necessitando em média de 29 sessões. Produziram a primeira emissão 

traqueoesofágica todos os seis pacientes, com a média de uma sessão, quanto à 
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comunicação, apenas um paciente conseguiu adquirir e precisou de seis sessões. A 

voz eletrolaríngea foi ensinada para 23 pacientes, 96% produziram a primeira emissão, 

com média de duas sessões. Para os 14 pacientes que adquiriram a comunicação 

eletrolaríngea, foram necessárias em média nove de sessões. Foi possível verificar que 

não houve diferença em relação à aquisição da voz alaríngea e o gênero, assim como 

não houve associação entre a escolaridade e a idade com a aquisição das vozes 

esofágica, traqueoesofágica e eletrolaríngea. Em relação à voz faríngea, a aquisição da 

voz foi maior entre indivíduos mais jovens. Conclusão: A voz traqueoesofágica, 

eletrolaríngea e esofágica apresentaram um alto índice de sucesso em relação à 

primeira emissão (um mês). Para a aquisição da comunicação, a voz eletrolaríngea 

obteve o melhor resultado (dois meses). Quanto à voz esofágica e faríngea poucos 

adquiriram e levaram um alto tempo. O método mais utilizado na voz esofágica foi o de 

deglutição e na faríngea, o método de injeção por pressão glossofaríngea. Não 

evidenciou-se diferença em relação à aquisição da voz alaríngea com o gênero, 

escolaridade e a idade. Para a voz faríngea, a aquisição da voz foi maior entre 

indivíduos mais jovens.  

 
 

Descritores: Fonoaudiologia; Laringectomia; Voz alaríngea; Voz esofágica; 

Laringe artificial; Fonoterapia. 
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