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Disfonias na Infância

Com novas ferramentas diagnósticas e uma subespecialização em laringolo-
gia, quase todos os pacientes pediátricos com disfonia podem ter um diagnóstico 
mais seguro. No entanto, erros no diagnóstico e no tratamento ainda são muito 
comuns. O que aprendemos ao compartilhar os enganos e as lições aprendidas?

Os objetivos para este capítulo serão:
a) Enfatizar as diferenças e similaridades no diagnóstico e tratamento da disfo-

nia na população pediátrica em comparação com os adultos;
b) Descrever de que modo a tecnologia desenvolvida para o diagnóstico de 

adultos pode ser aplicada de forma confiável na população pediátrica;
c) Detalhar a maneira de diferenciar os pacientes pediátricos com disfonia que 

devem ser considerados para intervenção cirúrgica da população pediátrica 
com transtornos clínicos e comportamentais da voz; e,

d) Apresentar um protocolo para a avaliação sistemática da disfonia pediátrica.
Todos nós sabemos que as crianças podem ser cruéis. Muitas vezes vemos 

crianças que ficaram roucas e foram excluídas do convívio com outras, em decor-
rência desta alteração. O “estigma da criança com uma voz fraca” é muito pior 
que o de um adulto com voz fraca. Na civilização ocidental, uma voz ruim é bas-
tante bem tolerada entre adultos. Um bom exemplo são os pacientes que foram 
submetidos a uma laringectomia parcial. Têm uma voz ruim, mas isto não tem um 
impacto sobre sua qualidade de vida. Mas a criança com uma disfonia leve pode 
ser levada ao médico com os pais dizendo que a criança não vai bem na escola, 
porque é muito retraída e tímida devido à alteração vocal. Este cenário é visto 
com frequência na criança prematura cuja estenose laríngea foi corrigida e agora 
está livre do problema original mas, ainda assim, sofre devido aos muitos anos de 
estigma social, pelo fato de ter apresentado uma alteração vocal.

A criança com uma voz rouca tem um sintoma que pode ser examinado 
visualmente, de forma confiável para se chegar a um diagnóstico anatômico. Para 
se ter um diagnóstico preciso, o clínico deve ter uma atitude mental positiva com 
relação à avaliação da criança com voz rouca. Devemos abordar a disfonia pediá-
trica com o compromisso de entender a disfonia através de anamnese, exame físico 
e exame endoscópico cuidadosos, fazendo uma avaliação interdisciplinar.

É surpreendente que os relatos de disfonia em crianças sejam esporádicos. 
Dejonckere, em 1984, realizou um estudo muito bom, em que cataloga as várias 
causas de disfonia, cobrindo tudo: defeitos cromossomais, deformidades congê-
nitas, lesões com massas laríngeas, inflamações e infecções, trauma, transtornos 
de tensão musculoesquelética, transtornos neurológicos, transtornos metabólicos 
e endócrinos, surdez, insuficiência velofaríngea, mudança de voz no adolescente, 
abuso e mau uso vocal.1 Neste levantamento, Dejonckere teve a impressão que 6% 
a 9% das crianças na população geral das escolas tinha disfonia.
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Maddern et al. afirmam que as alterações vocais são muito comuns entre as 
crianças (o que é consistente com o estudo anterior), e estimaram a prevalência 
entre 6% a 23% nas crianças em idade escolar.2 Prosseguem para estabelecer 
um ponto muito importante: os médicos não devem ser os únicos envolvidos 
na avaliação e tratamento destes pacientes. A regra deve ser que a avaliação e o 
tratamento sejam multidisciplinares. 

Um estudo feito por Boltezar et al. com 51 crianças, de 10 a 17 anos 
de idade, concluiu que os participantes com transtorno mutacional da voz 
representam apenas uma pequena minoria e, na verdade, há algumas variações 
normais na adolescência, na transição para a idade adulta.3 Estes são os cinco 
tipos de pacientes trazidos para uma avaliação: (a) os que estavam tomando 
lições de canto e apenas queriam um exame; (b) os indivíduos com transtornos 
mutacionais da voz; (c) os indivíduos com disfonia funcional verdadeira (os 
autores não especificam se estas eram disfonias de tensão muscular ou transtornos 
de conversão, ou grupos secundários); (d) aqueles com nódulos nas pregas vocais; 
e (e) aqueles com as variações normais encontradas durante o amadurecimento 
para a idade adulta.

Em 1996, Gray e Smith também afirmaram que os distúrbios vocais pediátricos 
devem ser avaliados por uma equipe, enfatizando a importância da comunicação 
entre o pediatra ou médico de atenção primária, o otorrinolaringologista e o 
fonodoaudiólogo.4  Ainda que os problemas de fala ou voz possam levar a 
uma avaliação otorrinolaringológica, o problema pode simplesmente ser uma 
manifestação ou sintoma de um processo de doença maior ou mais complexo. Este 
poderia ser o caso com a fala hipernasal que eventualmente leva ao diagnóstico 
de uma síndrome velocardiofacial, ou paralisia bilateral das pregas vocais 
eventualmente levando a um diagnóstico de hidrocefalia. O estudo de Gray e 
Smith também enfatizou que no diagnóstico de distúrbios vocais, a rouquidão é 
apenas um sintoma  ou pode ser parte de um problema muito mais sistêmico.

Uma outra questão que surge está relacionada a crianças que cantam ou 
atuam.5 Sempre há muita controvérsia sobre ser seguro ou não permitir que uma 
criança atue de forma muito vigorosa. Em um levantamento que Reilly conduziu 
em 1995, com otorrinolaringologistas, a incidência de alterações vocais foi na 
verdade muito baixa. Especialmente em crianças que atuam com a voz, os trans-
tornos devidos apenas ao cantar foram muito baixos. Reilly discutiu tanto o papel 
da estroboscopia como o valor adicional da terapia e avaliação vocal.5 

O uso do equipamento endoscópico na avaliação da disfonia pediátrica 
também é controverso. Foi feito um pequeno estudo em Boston com 25 crianças.6 
A média das idades era sete anos. Hartnick e Zeitels usaram laringoscópio flexível, 
de fibra óptica ou com um "vídeo-chip" na extremidade. O interessante neste 
estudo foi que vários diagnósticos puderam ser feitos na mesma criança, e que 
poderiam contribuir para a disfonia. Ainda que a maioria tivesse nódulos vocais, 
devidos ao esforço vocal, houve um paciente com um cisto em uma prega vocal, 
estenose laríngea, papiloma respiratório e refluxo laríngeo faríngeo. Assim, pelo 
menos neste pequeno estudo, puderam examinar todos estes pacientes, usando um 
sistema de fibra óptica.
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Em termos de estroboscopia rígida, em um estudo com 42 crianças com dis-
fonia pediátrica, Wolf et al. tentaram o uso de estroboscopia rígida no consultório. 
Das 42 crianças, 31 tiveram um exame adequado.7 Todas estas crianças tinham 
mais do que seis anos de idade. Os achados diagnósticos foram: nódulo (10), cisto 
(8), pólipo (6), sulcos (4), edema (3), mutação (2), membrana (2), monocordite 
(1), e papilomatose (1). Diagnósticos múltiplos nos mesmos pacientes podem con-
tribuir para a disfonia. Citaram como causas para a falha a incapacidade de tolerar 
o endoscópio rígido, tempo de fonação curto, reflexo do engasgo, e algumas 
vezes o comprometimento da visão da glote porque a epiglote da criança desceu. 
Os autores concluíram que, se a criança tiver mais do que dez anos de idade, a 
estroboscopia rígida pode ser realizada com confiança.

Ao combinar o uso dos endoscópios, deve-se poder avaliar todas as crianças 
com disfonia usando tanto o endoscópio rígido quanto o de fibra óptica com o 
estroboscópio.

Comentarei rapidamente um levantamento de outros testes diagnósticos. Um 
estudo realizado no México por Ysunza avaliou o papel da eletromiografia (EMG) 
laríngea no diagnóstico de imobilidade de pregas vocais em crianças.8 Seu critério 
para a paralisia de uma prega vocal baseou-se unicamente na laringoscopia 
flexível. Se a prega vocal estava imóvel, este paciente era encaminhado para 
uma EMG laríngea. O que chama a atenção é que a idade mediana foi de 12,5 
anos. Em um estudo com 25 crianças, e 25 crianças estudadas como controle que 
tinham abuso vocal, os autores conseguiram diferenciar cada um dos pacientes 
que tinha paralisia das pregas vocais e obter algum tipo de informação útil. Os 
autores usaram a informação obtida com a EMG laríngea para separar problemas 
neurogênicos de problemas traumáticos que poderiam causar imobilidade das 
pregas vocais. E mais, a informação com base na atividade elétrica do padrão de 
recrutamento e a assinatura da unidade motora foi usada para obter algum tipo de 
informação prognóstica para este grupo de crianças.

Os relatos publicados certamente sugerem que a disfonia nas crianças pode 
ser tratada usando técnicas desenvolvidas para adultos. Mas qual é a realidade? 
A realidade é que neste momento a estroboscopia e a vídeo estroboscopia estão 
disponíveis há 30 anos, a fibra óptica está disponível há 30 anos, e ainda assim 
vemos alguns erros comuns no diagnóstico vocal das crianças.

Estas são algumas das frases comuns usadas por profissionais da área da 
saúde na comunicação com os pais de crianças apresentadas para avaliação 
da disfonia. Por exemplo: “Ah, seu filho tem um vírus” ou “deve ser alergia”. 
Certamente quando os achados são sutis, é muito fácil atribuir a disfonia ao 
aumento de volume, cordite ou alergia. Mas, em geral, a disfonia que perdura 
por mais do que duas semanas não tem como base um fator etiológico viral ou 
bacteriano. Quando o achado é sutil, como na paresia das pregas vocais ao invés 
da paralisia, não se pode fazer um diagnóstico de paralisia das pregas vocais, mas 
comumente, um edema sutil ou efeito de uma massa podem ser erroneamente 
identificados como inflamação, como é o caso no edema de Reinke ou a laringite 
alérgica.
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Uma outra explicação comum dada aos pais “é como seu filho está usando 
sua voz”. Ainda que a disfonia funcional possa ocorrer em crianças, a probabili-
dade é baixa na ausência de outros transtornos funcionais ou orgânicos. Contudo, 
não é raro ver crianças que se mostram reticentes no uso de sua voz e que têm dis-
túrbios vocais. Por isto, um paciente com uma condição como estenose de laringe, 
após a secção anterior e posterior da cricóide, não tem uma disfonia secundária a 
como sua voz está sendo usada.  A qualidade hiperfuncional da voz é secundária a 
uma questão orgânica e tem sido chamada de disfonia de tensão muscular secun-
dária. Em outros casos, como o tecido cicatricial após cirurgia e também em cer-
tos transtornos neurogênicos, particularmente os transtornos de desenvolvimento 
em crianças, um tipo especial de voz é a melhor voz que pode ser obtida. Uma 
outra desculpa usada com frequência é “Não há nada que possa ser feito pelo seu 
filho”. No passado acreditava-se que a manipulação cirúrgica das pregas vocais 
podia piorar a disfonia, mas os procedimentos fonocirúrgicos mais atuais podem 
restaurar a função vibratória e o fechamento, com bons resultados.

Um outro tipo de desculpa dada é “Seu filho tem laringite”. Infelizmente a 
laringite é mais um termo que é dado a muitas crianças. Não ajuda seu paciente 
a entender a causa de sua disfonia. Da mesma forma, mais recentemente, pelo 
menos nos Estados Unidos, especialmente na população adulta, todo mundo rece-
be um diagnóstico de refluxo. Laringite em criança e refluxo em adultos: excessos 
de diagnósticos! Entretanto, não é a única causa para transtornos inflamatórios 
da laringe e, como pediatra e otorrinolaringologista, é sua obrigação procurar 
diferenciar estes vários componentes. Particularmente na população pediátrica,    
deve-se levar em conta a possibilidade de laringite rinogênica, bem como de larin-
gite inespecífica crônica por questões ambientais. Para diferenciar as várias causas 
possíveis de laringite crônica em pacientes pediátricos com disfonia prolongada 
recomenda-se uma anamnese e um exame minuciosos, seguidos por um exame 
endoscópico cuidadoso da função vibratória das pregas vocais.

Outra desculpa é: “Este problema vai desaparecer quando seu filho crescer”. 
Muitas vezes, o correto é esperar e observar. Aos pais é dito “seja paciente, isto 
vai desaparecer quando seu filho chegar à puberdade”. Talvez isto seja verdadeiro 
para os nódulos da prega vocal em virtude da queda na frequência da fala em 
meninos na puberdade, há menos colisão, menos força afetando as pregas vocais 
com a queda na voz dos meninos na puberdade. Há uma certa redução na incidên-
cia de nódulos vocais em meninos depois da puberdade. Mas, se a situação não se 
encaixar, é preciso ser mais agressivo na avaliação.

Algumas crianças são certamente muito difíceis de examinar. Se o cenário 
clínico não indicar um transtorno funcional da voz e uma boa endoscopia não 
puder ser realizada no consultório, estes pacientes devem receber uma anestesia 
geral e um exame exploratório da laringe. Um bom exemplo é o adolescente com 
sulco vocal tipo II (vergeture) envolvendo a prega vocal. A formação de um sulco 
e condições cicatriciais da prega vocal podem ser difíceis de visualizar apenas 
com a endoscopia, e a palpação torna-se necessária. Isto exige que o paciente seja 
levado à sala de cirurgia. Em situações que não sejam claras, o paciente não pre-
cisa receber um diagnóstico de alteração vocal funcional ou psicogênica.
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A última das desculpas que não devem ser aceitas é: “São nódulos".  A maio-
ria dos otorrinolaringologistas não usa a endoscopia rígida ou um endoscópio com 
tecnologia de chip na extremidade, usam tecnologia de fibra óptica que não con-
segue fazer a diferenciação entre lesões simétricas e assimétricas. Como as lesões 
reativas contralaterais são a regra em pacientes com pólipos, aqueles que são 
candidatos a cirurgia são muitas vezes erroneamente diagnosticados como tendo 
nódulos. A assimetria somente ficará óbvia com o uso da videoestroboscopia de 
alta qualidade com endoscópio com chip na extremidade ou endoscopia rígida. Os 
pacientes com pólipos geralmente respondem melhor à cirurgia do que à terapia. 
Outras lesões que foram erroneamente atribuídas a nódulos incluem pólipos, cis-
tos, e papilomas. Como regra geral, as lesões assimétricas não são nódulos, tor-
nando necessária a visualização com endoscopia de alta qualidade, no consultório.

Há uma outra resposta: o pediatra ou o fonoaudiólogo ou o otorrinolarin-
gologista levanta as mãos e diz: “Não sei o que o seu filho tem, mas não é nada 
grave”. O treinamento em otorrinolaringologia e patologia da fala pode não ser 
adequado para lidar com distúrbios da voz puramente funcionais. Estes pacientes 
precisam de uma abordagem multidisciplinar, uma vez que as alterações pura-
mente funcionais não fazem parte do nosso aprendizado em ORL. Um cantor com 
queixas vocais, um paciente com disfonia psicogênica, crianças com disfonia para 
obter um ganho de voz secundário e crianças com anomalias na respiração devidas 
a adução paradoxal e asma fictícia caem neste grupo de pacientes com distúrbios 
funcionais que requerem diagnóstico e tratamento especializados.

As cinco principais razões pelas quais temos problemas difíceis são:
1- Apresentação atípica: pelo menos nas crianças não nos preocupamos tanto a 

respeito de distúrbios neurogênicos progressivos, e o edema alérgico brando 
ou a alergia alimentar podem ser as causas. Estes pacientes geralmente têm 
sintomas flutuantes;

2- Casos raros aparecerão na arena ouvido-nariz, e alguns destes casos são muito 
raros. Estão incluídos tumores pouco comuns, sarcoidose, nódulos reumatói-
des de tuberculose e deslocamentos espontâneos da aritenóide;

3- Uma outra razão são os achados sutis. Um exemplo é o paciente que foi diag-
nosticado como tendo nódulos vocais mas, na verdade, tem edema de Reinke. 
Este paciente teve o que é chamado de pseudocisto. Também as formas iniciais 
de laringite aguda e crônica, sem o eritema podem causar bastante confusão;

4- Achados e questões múltiplas: Nos distúrbios vocais, a interação entre os 
componentes funcionais e orgânicos é bastante entrelaçada e por isso, muitas 
vezes, é fácil atribuir o principal problema a uma questão funcional quando é 
mais provável que seja devido a um componente orgânico. Não está claro se a 
causa é uma ou a outra; 

5- Talvez o maior engano e a maior dificuldade no diagnóstico da causa correta 
da disfonia seja a falha na correlação entre a anamnese, sinais, sintomas e 
achados objetivos em uma síntese convincente do problema. Quando há acha-
dos de inflamação laríngea e a atenção não for direcionada para a causa correta 
da inflamação, o diagnóstico é incompleto e o paciente irá continuar sofrendo 
em virtude da morbidade prolongada.
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Por	que	a	criança	está	rouca?
A avaliação da criança com disfonia inicia-se, obviamente, com a anamne-

se que precisa ser abrangente. Durante a anamnese tenha um bom ouvido para 
escutar a qualidade da voz do paciente. Mas a anamnese não deve ser apenas o 
histórico médico, deve incluir também o histórico social e do uso da voz, sendo 
aqui que o nosso fonoaudiólogo pode nos ajudar, obtendo o histórico para esta 
parte da anamnese.

A anamnese deve incluir informações sobre os hábitos	vocais	da	criança.	
Temos em Nova York muitos homens jovens iniciando os estudos religiosos com 
pouca idade, muitas vezes passando sete ou oito horas em uma escola religiosa, 
usando argumentos verbais como método de aprendizado. Não iríamos achar isto 
importante, porque pensamos em aprendizado religioso como sendo algo silen-
cioso, como pode ocorrer em escolas ocidentais tradicionais. Em outras tradições, 
entretanto, o uso e abuso da voz podem resultar em uma lesão vocal significativa.

O exame físico incorpora ferramentas tradicionais para a avaliação da ore-
lha, nariz e garganta. Também deve incorporar a ferramenta menos usada no diag-
nóstico de um distúrbio vocal, um ouvido treinado. Você precisa treinar o ouvido 
para fazer a diferenciação entre os principais tipos de disfonia. As vozes são 
classificadas de acordo com o grau de esforço, irregularidades, ruído respiratório 
e outros. Além da qualidade da voz, o ouvido precisa também ouvir a articulação 
e a coordenação respiratória.

É importante ouvir	a	prosódia	da	voz e as estruturas da ressonância. Uma 
criança com tonsilas grandes terá um som abafado. Uma criança com adenóides 
grandes pode ter um som hiponasal. Uma criança com atraso do desenvolvimento 
pode ter um esforço excessivo durante a fala. Há um problema predominante no 
tom? Termos como “a voz é brilhante, nasal, escura ou com sustentação ruim” 
são usados por professores de canto para avaliar vozes e podem ser aplicados na 
avaliação de uma criança com disfonia no consultório.

É preciso examinar três subestruturas como parte do exame do aparelho 
fonador. São elas: força, fonte e filtro. A força é a força pulmonar impulsionan-
do a voz. A fonte é a laringe e o filtro é o trato aéreo superior. Um checklist ou 
inventário simples pode ajudar. Com um ouvido treinado, pode-se rapidamente 
estratificar os tipos de voz e diferenciá-los de questões de articulação ou suporte 
respiratório.

Quanto ao uso dos olhos, vamos comentar a visualização mais adiante. E, 
finalmente, a habilidade de palpar a laringe é importante. A palpação não deve 
procurar apenas a presença de massas, mas também buscar a função. A criança 
está movimentando a laringe de forma excessiva durante a fonação? Há uma ten-
são excessiva com base na língua? Como parte da avaliação funcional, há uma 
amplitude de movimento adequada da laringe, faringe e articuladores orais?

A seguir, vamos comentar o exame visual no consultório. O diagnóstico visu-
al é a base para a avaliação anatômica das pregas vocais em relação a condições 
patológicas e função. A endoscopia rígida, a endoscopia flexível com vídeo e a 
vídeo-estroboscopia são facilmente aplicadas na criança. A endoscopia cuidadosa 
pode separar lesões que tem como origem os distúrbios orgânicos, dos distúrbios 
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funcionais da voz, podendo determinar a melhor sequência de tratamento. A estro-
boscopia pode identificar rigidez e cicatrizes, diferenciando-as de outras massas 
das pregas vocais. A laringoscopia flexível permite o exame dos gestos vocais de 
forma irrestrita, através do nariz. Em alguns pacientes, o uso da endoscopia rígida 
para uma visão ampliada das vibrações das pregas vocais precisará ser combinado 
com um exame flexível da rinofaringe, palato e laringe através do nariz.

Para ilustrar, apresentamos vários exemplos de casos clínicos. Todos os 
pacientes são crianças que foram avaliadas anteriormente por otorrinolaringolo-
gistas. Todos tinham um curso prolongado de disfonia.

O	primeiro	caso	é	uma	menina	de	seis	anos,	com	disfonia	há	nove	meses.	
Estava	fazendo	terapia	tendo	como	causa	um	leve	distúrbio de articulação. O 
fonoaudiólogo encaminhou a paciente após ter ouvido uma rouquidão persistente. 
Esta criança já tinha sido submetida a um exame ORL que não incluiu o endos-
cópio rígido ou de fibra óptica, mas o médico fez o diagnóstico de adenotonsilite 
com laringite. Esta criança é a décima de quinze filhos de uma grande família de 
origem judaica. A endoscopia rígida mostrou nódulos clássicos das pregas vocais 
com aumento de volume simétrico. Havia poucas evidências de laringite difusa 
(Figura	1).

Figura	1: Caso 1, nódulos da prega vocal.

Com um segundo exame simples, de trinta segundos, em uma criança que 
coopera, você pode facilmente dizer à família da paciente que isto não é laringite. 
Esta criança tem um aumento de volume nodular bastante clássico. Não há neces-
sidade de considerar uma tonsilectomia para ela. Modificação comportamental, 
reeducação da voz (ela quer competir pela atenção com mais 14 irmãos), mesmo 
a modificação do comportamento familiar poderiam ser a chave e isto vai repre-
sentar uma grande economia de recursos financeiros mais para frente.

O	segundo	caso foi de nódulos vocais diagnosticados em uma menina de 
nove anos, com um histórico de disfonia progressiva há três anos. A voz estava 
piorando. Esta é uma criança bem ajustada, mas está ficando mais difícil sua parti-
cipação em classe escolar. Foi feito um exame prévio, uma nasolaringofibroscopia 
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e foi dito aos pais que a criança tinha nódulos. Foi instituída terapia vocal, mas 
a disfonia foi progressiva. No consultório, ontudo, mesmo com uma endoscopia 
rígida sem estroboscopia pudemos perceber que havia uma massa em uma prega 
vocal (Figura	2), acentuada na estroboscopia por um efeito de massa deste lado.

Figura	2. Caso 2, cisto na prega vocal direita.

Portanto, esta criança teve um diagnóstico bastante claro: cisto intracordal 
do tipo com queratina. O tratamento deve ser a exploração cirúrgica. Neste caso, 
a exploração cirúrgica exigiu uma cordotomia, seguida pela ressecção da massa. 
Como também tivemos que ressecar o sulco, usamos uma microssutura para o 
reparo. Depois de uma semana a qualidade da voz já estava melhorando. Ela 
evoluiu muito bem.

Assim, a lição dada por estes dois casos é que as crianças podem ser exami-
nadas, você pode usar um endoscópio de 70 graus para avaliar estes pacientes, e 
obteremos um aumento maior em comparação com a obtida com a tecnologia de 
fibra óptica. Os endoscópios rígidos pequenos, de 4mm, com 70 graus, podem ser 
usados em crianças a partir de cinco anos de idade. Nas crianças com menos de 
cinco anos pode ser mais difícil conseguir uma ampla cooperação para a endos-
copia rígida, e podemos usar anestesia nasal e laringoscopia de fibra óptica com 
estroboscopia. Como a visualização pode ser curta, é essencial que seja gravada 
em vídeo para alcançar um diagnóstico preciso.

O	 terceiro	 caso	 refere-se	 a	 um	menino	 que	me	 foi	 encaminhado	 com	
disfonia profunda. Com catorze anos, um dos melhores alunos de sua classe, 
tinha um histórico de mais de quatro anos de disfonia. Quando pequeno teve uma 
disfonia leve. Um ano antes, havia sido submetido a uma cirurgia por um pólipo 
e a voz nunca melhorou. A voz era muito entrecortada e áspera. Fez terapia vocal 
de forma regular durante quatro meses.

No vídeo vimos que tinha uma fenda aberta. Um otorrinolaringologista cer-
tamente poderia dizer que deve ser disfonia funcional. Havia uma fenda mas havia 
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também muita tensão supraglótica. Observamos uma característica de esforço na 
voz e muita constrição supraglótica. Mas o mais importante, e infelizmente, era 
que a membrana da prega vocal estava totalmente rígida. Havia uma amplitude e 
onda mucosa reduzidas.

Nossa conclusão foi que ainda que houvesse evidência de disfonia de tensão 
muscular (DTM) esta provavelmente era secundária à rigidez da prega vocal. A 
impressão era que se tratava de DTM secundária. Suspeitamos de tecido cica-
tricial ou sulco congênito bilateral. No momento da exploração cirúrgica havia 
muito tecido cicatricial (Figura	3). Foi feita uma injeção de corticóide que resul-
tou em alguma melhora, e fizemos um total de duas injeções de corticóide na 
sala de cirurgia. Mas a fenda ainda permanecia. Nós o levamos para uma terceira 
injeção de corticóide em sala de cirurgia, e fizemos uma injeção, para promover o  
aumento da laringoplastia, usando micropartículas em pó seco de derme acelular 
(substância para preenchimento, - Cymetra®), e sua voz ficou muito melhor. O 
tempo dirá se este tratamento foi adequado

Figura	3. Caso 3, tecido cicatricial bilateral na prega vocal causando disfonia

O	quarto	caso: DC tem dezoito anos, podendo-se dizer que é um adulto. 
DC sofreu uma lesão quando criança. Teve um trauma craniano fechado em um 
acidente automobilístico, com fratura da coluna cervical. Ficou entubado durante 
quatro semanas, foi submetido a cirurgia no disco cervical direito. Ficou com 
afonia após a reabilitação.

Foi encaminhado com um diagnóstico de paralisia bilateral das pregas 
vocais. A anamnese certamente se ajusta. Traumatismo craniano fechado, entuba-
ção e cirurgia no disco cervical direito estão associados ao diagnóstico de paralisia 
da prega vocal, mas os achados não sustentam o diagnóstico. Apresentou afonia 
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ou disfonia respiratória grave, com uma fenda grande. Com a laringoscopia cuida-
dosa foi observado que este paciente tem um sulco decorrente da entubação, que 
foi descrito anteriormente por Benjamin como resultado a longo prazo da entu-
bação. Durante a fonação, a fenda fica praticamente obliterada, e o paciente tem 
ainda uma anquilose bilateral (Figura	4). A eletromiografia laríngea foi normal, 
indicando anquilose da aritenóide sem paralisia da prega vocal.

Figura	4. Caso 4, anquilose da laringe com sulco decorrente da entubação  
após traumatismo craniano fechado.

Este é um problema bastante desafiador. Uma injeção de corticóide nas 
pregas vocais não teria conseguido melhorar a voz. Foi tratado com laringoplas-
tia, secção (split) laríngea anterior, fissura laríngea e "stenting" laríngeo com um 
enxerto bucal para o aumento da glote posterior. O nosso objetivo aqui não é des-
crever as técnicas cirúrgicas, mas nos concentrarmos no diagnóstico. Um defeito 
de entubação e anquilose da aritenóide é diferente da anquilose bilateral na sua 
apresentação, diagnóstico e tratamento subsequente.

O	quinto	caso é o de um menino de dezessete anos com disfonia caracte-
rizada por um tom excessivamente alto com a voz forçada. Ele tinha consciência 
de sua voz com tom feminino. Vários exames mostraram uma anatomia normal 
e ainda assim foi dito que não havia nada de errado com ele e que tudo passaria 
quando ficasse mais velho. Ele tem puberfonia e foi facilmente convertida ao nor-
mal, com duas sessões de terapia vocal. Como esta não é uma ocorrência comum, 
ele foi mal entendido

Caso	número	seis: ZS tem dezesseis anos e é cantora da Broadway. Uma 
semana antes da abertura, ficou disfônica e lhe disseram que tinha nódulos vocais. 
Ficou muito perturbada psicologicamente, quase destruída, pois para uma cantora 
o nódulo é uma sentença de morte. Foi necessário um grande esforço para reverter 
sua condição. Ela tinha um pequeno edema na borda da prega vocal (Figura	5).
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Figura	5. Caso 6, aumento nodular com edema na prega vocal 

Esta é a visão do edema da prega vocal. Foi-lhe dito que apresentava um 
aumento de volume em decorrência do uso excessivo da voz e que não apresenta-
va nódulos. Os cantores têm, com frequência, um edema vocal nodular, que era o 
caso dela. Está presente em 20 a 30% de todos os cantores. O edema nodular leve 
não tem implicações patológicas a não ser a necessidade de um breve período de 
repouso da voz. A razão para o seu problema não era a presença destes edemas 
na prega vocal, sendo mais provável que fosse causado pela ansiedade, prática 
excessiva, disfonia de tensão muscular (DTM) e nervosismo. Na seqüência, rece-
beu palavras tranqüilizadoras e foi recomendado um repouso da voz por 48 horas. 
No dia da sua apresentação, ela cantou muito bem.

Os nossos próprios dados sobre a estroboscopia foram publicados 9. Oitenta 
pacientes portadores de disfonia prolongada, com idades entre três e 17 anos, 
foram examinados por estroboscopia. A idade média era 11 anos. Todos os pacien-
tes foram examinados com endoscopia rígida ou estroboscopia ou laringoscopia 
flexível.

Diversos endoscópios devem ser considerados na endoscopia. Temos endos-
cópios rígidos de 70 graus, 10 mm; de 70 graus, 5 mm; de 90 graus, 10 mm. 
Temos também o endoscópio com chip na extremidade - laringoscópio flexível 
com 3,5 mm de diâmetro externo; um endoscópio de alta definição, com chip na 
extremidade, e um endoscópio de fibra óptica. Acho que para crianças estamos 
basicamente limitados ao endoscópio rígido de 70 graus, 5 mm; ou ao endoscó-
pio de fibra óptica com chip na extremidade. Em crianças pequenas, as últimas 
gerações de endoscópios com chip na extremidade têm diâmetros similares aos do 
laringoscópio de fibra óptica pequeno. O endoscópio Olympus P4 de fibra óptica 
tem um diâmetro externo de 3,5 mm, sendo bastante útil em crianças pequenas. 
Um endoscópio de 70 graus e 5 mm também é bastante útil, pois é muito menor 
que o endoscópio rígido de 70 graus, tamanho para adultos. É particularmente 
útil para crianças com tonsilas grandes. Como a laringe da criança é mais alta, o 
endoscópio rígido menor, de 5 mm, ilumina a laringe o suficiente para o exame 
estroboscópico.

Os nossos dados estão de acordo com dados anteriores, de outros pesqui-
sadores. Ou seja, em cerca de 30% dos casos você precisa usar um endoscópio 
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flexível porque o rígido não é adequado. Entretanto, entre os 80 pacientes, 66% 
foram submetidos apenas a endoscopia rígida, e dois não cooperaram o suficiente 
para a obtenção de um exame adequado. Depois do exame estroboscópico, 131 
diagnósticos foram feitos nestas 80 crianças. Por isso, muitos pacientes têm diag-
nósticos múltiplos.

Na nossa casuística, apenas 51% das crianças tinham  nódulos. A doença do 
refluxo laríngeo foi significativa em 23% dos casos. Nas crianças que estudamos, 
15% tinham pólipos erroneamente diagnosticados como nódulos. Um número sig-
nificativo de pacientes tinha laringite inflamatória, que eu chamo de rinogênica, 
contribuindo para os nódulos da prega vocal e para a disfonia funcional. O diag-
nóstico de sinusite, adenoidite, e algumas laringites inespecíficas contribuíram 
para o diagnóstico de laringite inespecífica com nódulos na prega vocal. Este é 
um número maior do que o obtido em um estudo similar com adultos. Tínhamos 
alguns pacientes com disfonia devida a sulco congênito, paralisia laríngea, trauma 
devido à entubação e cirurgia laríngea anterior; a maioria tinha lesões mucosas 
benignas e condições inflamatórias afetando a função da prega vocal. Distúrbios 
psicogênicos e distúrbios vocais puramente funcionais foram raros.

O componente inflamatório representou 50% dos nossos diagnósticos, com 
refluxo, rinite, hipertrofia adenotonsilar e laringite inespecífica. O número de 
diagnósticos foi na verdade 1,5 diagnósticos por crianças, uma vez que etiologias 
múltiplas foram encontradas em 44 pacientes, com cofatores inflamatórios bastan-
te significantes. Nenhum dos nossos pacientes tinha papiloma ou câncer.

Em termos de terapia, a tabulação dos tratamentos mostra que 50 de nossos 
pacientes foram encaminhados para avaliação por um fonoaudiólogo. Estes eram 
os pacientes com nódulos na prega vocal. A terapia com antiácidos e inibidores da 
bomba de prótons foi prescrita para pacientes com suspeita de laringite por refluxo 
(27/80). Dezesseis casos foram encaminhados para microcirurgia. Mucolíticos e 
nebulização com corticóides foram usados no tratamento da rinite. A adenoton-
silectomia foi recomendada para três pacientes que tinham adenoidite e tonsilite 
com hipertrofia crônica das tonsilas ou adenoidite, que se considerou como causa 
da laringite crônica com respiração bucal. A média de intervenções por  foi de 1,5 
por criança. Muitas vezes tiveram terapia fonoaudiológica mais tratamento com 
inibidores da bomba de prótons. Cerca de 40% foi submetido a avaliação multidi-
mensional, multiespecialidades,

Dezesseis pacientes (20%) foram submetidos a microcirurgia endoscópica. 
O cisto mucoso, o cisto de queratina, os pólipos e os nódulos firmes refratários a 
terapia foram as principais indicações para cirurgia. Em crianças, as indicações 
para intervenção cirúrgica são em menor número do que nos adultos. Isto é atri-
buído as menores taxas de malignidade e a uma incidência concomitante mais 
elevada de distúrbios inflamatórios das vias aéreas.

A cirurgia deve ser considerada em pacientes com lesões assimétricas obser-
vadas com a estroboscopia, ao invés da terapia vocal prolongada. As lesões assi-
métricas que causam massa ou rigidez das pregas vocais podem ser efetivamente 
tratadas por intervenção cirúrgica. Uma criança com lesões assimétricas deve 
ser encaminhada para terapia de curta duração e ser novamente avaliada após 
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três meses. Se não houver uma resposta, o exame microlaringoscópico deve ser 
considerado para a exploração e o tratamento definitivo. A terapia vocal deve ser 
reiniciada após a cirurgia,
A	situação	da	comparação	entre	crianças	e	adultos

No caso de crianças, em geral, precisamos estar muito mais preocupados 
com a inflamação e as alterações metaplásicas e não muito com relação a tumo-
res e lesões de comportamento incerto. Também há a questão comportamental, 
principalmente no caso de meninos, que algumas vezes podem ser resolvidas na 
puberdade, enquanto que em adultos o transtorno vocal é mais comum em mulhe-
res. Na verdade, nos adultos há uma razão de 2:1 de mulheres com distúrbios 
vocais em relação aos homens, e nas crianças a distribuição é mais proporcional 
ou ligeiramente maior nos meninos. Segundo, considerando a terapia vocal, os 
padrões ambientais e de uso da voz precisam ser integrados em um programa de 
modificação comportamental, para assegurar uma transferência adequada. A tera-
pia vocal precisa ser integrada à modificação comportamental e familiar da cultura 
vocal. Em adultos, a terapia vocal geralmente é adequada por si só.
Resumo

Um paciente pediátrico com um distúrbio vocal chega ao sistema de saúde 
com padrões bem definidos. Apresentamos a seguir um resumo das indicações	
para	exame	de	pacientes	pediátricos	com	disfonia.

●	Ao	nascimento,	quando	a	qualidade	da	voz	é	ruim.
●	Durante	a	infância,	quando	uma	nova	disfonia	está	presente	com	ou				
sem	associação	de	fala/articulação	de	linguagem	ou	prosódia.
●	Após	correção	de	estenose	laríngea.
●	Após	correção	de	 estenose	 laríngea,	quando	a	qualidade	da	voz	 for	
ruim para a escola.
●	Na puberdade, devido a anomalias de timbre e volume.
●	Depois	da	puberdade,	devido	à	disfunção	vocal.
●	Disfonia	na	infância	de	etiologia	incerta.

O diagnóstico de questões orgânicas versus funcionais deve ser identificado, 
ou seja, os casos que têm maior probabilidade de sucesso com cirurgia versus 
aqueles que devem ser tratados com medicamentos ou reabilitação de fala/
linguagem. Os casos cirúrgicos incluem: cistos de prega vocal, do tipo mucoso e 
com queratina; papiloma laríngeo; pólipos e nódulos "maduros" em que a terapia 
falhou; disfonia incapacitante depois de paralisia das pregas vocais; estenose e 
membrana após uma lesão decorrente de entubação e/ou correção de estenose. A 
terapia medicamentosa ou comportamental deve ser considerada para o paciente 
com: inflamação do trato aéreo-digestivo superior, incluindo adenotonsilite, rinite 
alérgica, doença reativa das vias aéreas, efeitos colaterais de medicação, laringite 
por refluxo, abuso e uso excessivo da voz, puberfonia, distúrbio de conversão, 
nódulos e pólipos na fase inicial em prega vocal.

Com esta abordagem que inclui anamnese e exame cuidadosos, endoscopia 
e uma avaliação multidisciplinar, o paradigma para avaliação e tratamento da 
criança com disfonia mudou de “não	há	o	que	fazer”	para	“sim,	nós	podemos”.
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