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RESUMO 

Tema: Mesmo com o envelhecimento saudável, a voz se torna fraca, soprosa, instável e 

com pouca projeção. Estas modificações da qualidade vocal estão relacionadas aos 

processos degenerativos naturais de todo o organismo, porém, quando interferem no 

processo de comunicação do indivíduo, tornando-o funcionalmente mais dependente, 

podem trazer limitações na comunicação oral e, conseqüentemente, comprometer a sua 

sociabilização. Por outro lado, algumas abordagens de terapia para idosos com queixa 

vocal, têm como foco reduzir esses mesmos sintomas, exacerbados, e para tanto, se 

utilizam principalmente do aumento da loudness enquanto estratégia de reabilitação. 

Mas poucos estudos investigaram qual é o efeito dessa manobra nas medidas 

relacionadas aos ciclos vibratórios das pregas vocais, em vozes de idosos sem queixas. 

Objetivo: Verificar como comportam-se medidas acústicas e perceptivas em loudness 

habitual e forte (entre grupos) e como são afetadas pela mudança da loudness, e ainda 

verificar possíveis diferenças entre vozes idosas quando comparadas às não-idosas em 

ambas as análises. Método: Por meio de análise acústica e perceptivo-auditiva, 

analisou-se as emissões sustentadas da vogal /i/, em loudness habitual e forte, de uma 

população de 30 não-idosas e 30 idosas, sem queixas vocais. As variáveis mensuradas 

na análise acústica foram o nível de pressão sonora (NPS), a frequência fundamental 

(F0), jitter (local), shimmer (local) e proporção harmônico-ruído (PHR). Na análise 

perceptivo-auditiva, foi utilizada a escala VAS analisando-se as variáveis de rouquidão, 

aspereza, soprosidade, astenia, tensão, instabilidade, pitch, loudness e idade percebida. 

Resultados: Na análise acústica, com a mudança da loudness de habitual para forte, 

ambos os grupos apresentaram um aumento significante nas medidas de NPS e F0 ,ainda 

de forma significante, o grupo das idosas diminuiu a medida de PHR e o grupo das não 

idosas diminuiu a medida de jitter. Em nível habitual, a medida acústica de jitter foi 

maior de forma significante em idosas em relação às não idosas e em loudness forte o 

jitter foi maior e o shimmer menor de forma significante para idosas em relação às não 

idosas. Na análise perceptivo-auditiva, os grupos apresentaram diferenças significantes, 

em loudness habitual, nas medidas de astenia, tensão, instabilidade e loudness. Em 

loudness forte, os grupos se comportaram de modo diferente nas medidas de aspereza, 

soprosidade, astenia, tensão, instabilidade, pitch e loudness. Com a mudança de 

loudness, as não-idosas apresentaram valores com diferença significante nas medidas de 

aspereza, soprosidade, tensão, instabilidade, pitch e loudness, enquanto o grupo das 



 

 

idosas somente apresentou diferença significante nas medidas de tensão e loudness. 

Conclusão: No presente estudo, o aumento da loudness produziu mudanças nas 

medidas acústicas e perceptivas, sendo semelhantes essas mudanças entre os grupos nas 

medidas acústicas e mais evidentes nas medidas perceptivas para o grupo das não 

idosas. Assim podemos dizer que a mudança da loudness pode ser uma variável 

importante enquanto comparação de vozes idosas em relação à vozes não idosas, tanto 

em medidas acústicas quanto em medidas perceptivas. Em especial, nesse estudo as 

medidas acústicas de jitter e shimmer  demonstraram merecer investigações futuras, 

como medidas confiáveis para detectar o envelhecimento vocal e auxiliar terapias de 

reabilitação.       

 

Descritores: Qualidade de voz; Acústica; Percepção Auditiva; Idoso  



 

 

 
ABSTRACT 

 

Theme: Toward healthy aging voice becomes weak, breathy, unstable and low 

projected. These changes in vocal quality are related to natural degenerative processes 

of every organism, but when they interfere in the individual communication process, 

making it functionally more dependent, can provide constraints on oral communication 

and therefore compromise their socialization. On the other hand, some approaches to 

therapy for elderly patients with vocal complaints have focused on reducing these same 

symptoms, exacerbated, and therefore, is primarily utilize the increased intensity as a 

rehabilitation strategy. But few studies have investigated what the effect of this 

maneuver in measures of vocal fold vibratory cycles in the voices of older people with 

no complaints. Purpose: This study aims do determine how behaved acoustics and 

perceptual measures in usual and strong loudness (between groups), and how are 

affected with loudness change, and yet check possible differences in elderly voices 

compared with younger voices in both analyzes. Method: By means of acoustic and 

perceptual analysis, we measured the emissions of sustained vowel /i/, in usual and 

strong intensity, in a group of 30 young and 30 elderly women without vocal 

complaints. The variables measured in the acoustic analysis were the Sound Pressure 

Level (SPL), fundamental frequency (F0), jitter (local), shimmer (local) and harmonic-

to-noise ratio. In the perceptual analysis, VAS scale was used analyzing the variables 

hoarseness, roughness, breathiness, asthenia, strain, instability, pitch, loudness and 

perceptual age. Results: In the acoustic analysis, with the change of usual to strong 

loudness, both groups showed significant differences in measures of SPL and F0, the 

elderly group showed difference on the harmonic-to-noise ratio, and the younger group 

showed difference on the jitter. In the usual loudness, there was difference between 

groups on the jitter. In high loudness, the jitter and shimmer showed significant 

differences between the groups. In the perceptual analysis, the groups showed 

significant differences in habitual intensity in measures of asthenia, strain, instability 

and loudness. In high intensity, the groups behaved differently on measures of 

roughness, breathiness, asthenia, strain, instability, pitch and loudness. With change in 

intensity, the younger group presented values with significant differences in measures 

of roughness, breathiness, strain, instability, pitch and loudness, while the older group 



 

 

only showed a significant difference in strain and loudness. Conclusion: In the present 

study, loudness increment produced changes in both acoustic and perceptual measures, 

the similar changes occurred between the groups on acoustics measures and with more 

evidence on perceptual measures for the younger group. Thus, we can say that the 

change in loudness can be a important variable to comparated erderly with younger 

voices, in acoustical and perceptual measures. In special, in this study the acoustical 

measures of jitter and shimmer showed merit futures investigations, like reliable 

measures to detect the vocal aging and help rehabilitation therapies. 

 

 

Keywords: Voice Quality; Acoustic; Auditory Perception; Aging. 
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VI. INTRODUÇÃO 

 

I.1 Envelhecimento  

Com o aumento da população de idosos no Brasil, as pesquisas nas mais diversas 

áreas da saúde se intensificam, e permitem uma melhor compreensão do processo de 

envelhecimento. Um novo paradigma, no que tange o envelhecimento saudável, é 

proposto, onde o conceito de capacidade funcional leva em consideração a manutenção 

da autonomia do idoso e, consequentemente, da sua qualidade de vida, sendo importante 

por exemplo, a inserção no mercado de trabalho. Trabalhar para esse idoso que está 

mais tempo capaz, representa continuar participando da sociedade em que vive, sentir-

se incluso, sendo para alguns o elemento principal para a auto-estima (Souza et al, 

2010). 

Uma das formas de quantificar a qualidade de vida de um indivíduo é através do 

grau de autonomia com que desempenha suas atividades diárias e que o fazem ser mais 

ou menos independente do ponto de vista socioeconômico-cultural (Kalache et al,1987; 

Ramos, 2003). Nesse novo perfil de idoso a percepção de um indivíduo digno de seus 

direitos, auto-confiante e satisfeito com o que construiu ao longo da vida se faz 

necessário, sendo que um envelhecimento tranquilo depende da história de vida e da 

forma como cada um entende o envelhecimento (Guerra, 2010). 

Neste contexto, ter uma voz saudável, poder se comunicar sem depender de outra 

pessoa para transmitir o que se quer falar, mantém o idoso com autonomia e com boa 

qualidade de vida, pois garante a sua sociabilização (Costa e Mathias, 2005). Como a 

autonomia e a sociabilização são medidores de qualidade de vida podemos dizer que a 

voz é uma função importante a ser estudada e padronizada, a fim de manterem-se esses 

dois aspectos (Silva et al., 2010; Cassol, 2006). A voz falada, como função exclusiva do 

ser humano, tornou-se a principal forma de inclusão do sujeito na sociedade em que 

vive. (Behlau e Pontes, 1995). 

I.2 Proposta 

Decorrente do processo de envelhecimento, a voz também envelhecerá de modo 

paralelo às outras funções do corpo (Behlau, 1999). Uma das formas de medir as 
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mudanças que ocorrem na voz com o envelhecimento é a análise perceptivo-auditiva. 

Nessa forma de avaliação da voz, avaliadores experientes julgam as vozes pela sensação 

que lhes passa, conferindo valores para os parâmetros vocais analisados (Linville, 

1985). Outra forma de análise da voz é a avaliação acústica, onde as mudanças nas 

medidas acústicas da voz decorrentes do envelhecimento podem ser medidas, 

quantificadas. Algumas medidas, como o valor e a estabilidade da frequência 

fundamental (F0), a intensidade, e a ressonância tendem a diferenciar-se em não-idosas e 

idosas (Linville, 1996). A realização de estudos na área da voz pode permitir a melhor 

compreensão do processo de envelhecimento vocal e algumas tentativas de 

padronizações (Behlau e Rehder 1997). 

I.3 Justificativa 

Alguns testes que quantificam a qualidade de vida, quando confrontados com testes 

que descrevem o impacto da voz na vida dos idosos, demonstram que as condições de 

voz podem interferir significativamente na qualidade de vida das mulheres idosas 

(Costa e Mathias, 2005). Assim sendo, tendo em vista a voz saudável do idoso, esse 

estudo pretende investigar como se comportam determinadas medidas acústicas e 

perceptivo-auditivas, com o aumento da loudness, de habitual para forte.  

Em estudo anterior com a mesma população dessa pesquisa, foi utilizada outra 

forma de análise acústica, o LTAS, também em duas loudness. O comportamento dos 

parâmetros analisados nessa forma de análise refletem características da voz não 

somente ao nível glótico (ajustes laríngeos), mas também no trato vocal (ajustes 

supraglóticos), por isso foi utilizado anteriormente (Silva, 2010). 

Como foram encontradas diferenças significantes no estudo anterior entre os grupos, 

continuamos com a mesma população a fim de aprofundar mais a questão do 

envelhecimento vocal. Visto que em literatura os resultados podem sofrer mudanças em 

seus valores de acordo com tipo de pesquisa ou tarefa utilizada (Cho, 2010), 

modificamos a metodologia para verificar se o comportamento das vozes idosas quando 

comparadas às vozes não idosas sofrem modificação. 

Nessa pesquisa utilizamos outra forma de análise acústica, com vogal sustentada 

(com menos tempo de fala), analisando parâmetros que refletem o funcionamento da 
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voz somente ao Nível Glótico e não mais conjuntamente com as mudanças do Trato 

Vocal. Como complementação analisamos também as vozes quanto à percepção que 

elas transmitem através da análise perceptiva, como no estudo anterior não houve esse 

tipo de análise, não discutimos os parâmetros perceptivos com a pesquisa passada.  

Dando segmento à pesquisa anterior que analisou, Frequência Fundamental (F0), 

Nível de Pressão Sonora (NPS), Proporção alfa (em dB) e  trecho de fala a cada 160Hz, 

aprofundamos a pesquisa onde confrontamos na discussão os parâmetros acústicos de 

Frequência Fundamental (F0) e Nível de Pressão Sonora (NPS) que são os mesmos do 

estudo de Silva (2010) e verificamos o comportamento da mesma população com a 

mudança de metodologia. Os demais parâmetros acústicos e perceptivos foram 

discutidos dentre os valores somente da atual pesquisa. 

 

 

VII. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 Envelhecimento da Voz 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os idosos 

representam hoje 11% da população total do País, com base no Censo 2010. No Censo 

de 2000, a população de idosos era de 8,9% no país, deste modo vemos que houve um 

aumento de 28% nessa população em uma década. O instituto considera idosas as 

pessoas com 60 anos ou mais, mesmo limite de idade considerado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para os países em desenvolvimento.  

Com esse aumento substancial da população de idosos no Brasil, medidas para 

esse público que está crescendo cada vez mais se tornam necessárias, não somente mais 

à nível básico como saúde, higiene e alimentação, mas medidas também à nível social e 

cultural (Veras et al., 1987). Um novo olhar está sendo criado com o intuito de prevenir 

doenças e não somente tratá-las, onde idosos são acolhidos em campanhas que visam 

manter um idoso saudável (Guimarães, 2010). 
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Decorrente de todo esse processo de envelhecimento populacional as pesquisas na 

área de voz têm dado bastante atenção às mudanças que ocorrem com o envelhecimento 

(Linville, 1985; Linville e Rens, 2001; Master et al., 2006; Silva et al., 2010). A maior 

questão das pesquisas é a de demonstrar se características como, por exemplo, 

soprosidade, rouquidão e instabilidade fonatória, são inerentes da voz do idoso 

(Linville, 1996). 

     O envelhecimento vocal faz parte de um processo natural e global do corpo, 

sendo o período de máxima eficiência vocal, dos 25 aos 40 anos de idade. Com o início 

das mudanças da voz com o avançar da idade, o desenvolvimento e grau de deterioração 

vocal vão depender de cada indivíduo, de sua saúde física e psicológica, de sua história 

de vida, de fatores raciais, hereditários, alimentares, sociais, ambientais, estilo de vida e 

atividades físicas (Behlau, 1999). As alterações vocais mais frequentemente associadas 

ao envelhecimento são a rouquidão, soprosidade, instabilidade fonatória e dificuldade 

em aumentar a intensidade vocal. Todas estas características vocais podem ser 

explicadas pela modificação do mecanismo anátomo-fisiológico da laringe com o 

envelhecimento (Honjo e Isshiki, 1980; Behlau e Pontes, 1995, Brasil, 2005). Um 

estudo atual analisando a voz de atores idosos verificou que outras características 

vocais, também são indicativas de uma voz idosa, como crepitação e ampla modulação 

vocal (Oliveira e Behlau, 2009). 

Dentre as medidas acústicas mais estudadas na literatura, encontra-se a frequência 

fundamental (F0), sendo esta determinada fisiologicamente pelo número de ciclos que as 

pregas vocais fazem em um segundo, ou seja, pelo número de ciclos glóticos que se 

repetem (Vieira, 2004; Fukuyama,2001). Para falantes do português brasileiro, a 

frequência fundamental média para mulheres adultas (entre 18 e 64 anos) é de 215 Hz e 

com o envelhecimento a F0 diminui nas mulheres, estando em torno de 191 Hz (Behlau 

e Pontes, 1995; Araújo, 2002). Vários estudos demonstram que com o avanço da idade, 

a F0 tende a diminuir. Característico da idade, o envelhecimento da voz pode ser 

demonstrado acusticamente, quando comparados os valores de F0 de jovens e idosos, 

ficando mais evidente esse rebaixamento (Linville e Rens, 2001; Rothman et al., 2001). 

A F0 apresenta em alguns estudos, resultados característicos para cada sexo. Essas 

diferenças seguem tendências não-lineares. Essa variabilidade da F0 aumenta ao longo 
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da idade, dentro do mesmo grupo de indivíduos de uma mesma faixa etária 

(Stathopoulos et al. 2011).  

Além da F0 ser mais grave em idosas, quando comparado com as vozes de jovens, 

outras medidas também se modificam com o envelhecimento, como as medidas de 

perturbação da voz, jitter e shimmer, e a proporção harmônico-ruído (Linville, 1996, 

Xue, 2001; Santos, 2005 e Finger et al.,2009). Com o envelhecimento, os homens 

tendem a aumentar o sinal da sua voz e a diminuir o ruído, entretanto as mulheres 

apresentam uma diminuição do sinal e um aumento do ruído na voz. Ambos os grupos, 

apresentam seus valores da proporção harmônico-ruído alterados com o avançar da 

idade (Stathopoulos et al., 2011).  

A intensidade vocal também modificará com o envelhecimento. Um estudo de 

Huber e Spruill (2008) demonstrou que para um idoso alcançar valores médios de 

intensidade semelhantes aos dos jovens, terá de fazer um esforço pulmonar bem maior 

que o jovem. Os estudos de Silva et al. (2010), Torre (2009) e Xue (2001), como forma 

de observar essas modificações advindas do envelhecimento vocal, observaram como se 

comportam as medidas vocais com a mudança de loudness . Outras pesquisas além de 

observar, utilizaram a intensidade vocal forte como ferramenta de terapia, como no 

método Lee Silverman, onde pacientes com distúrbios neurológicos, após o tratamento 

apresentaram um aumento na loudness e um maior controle articulatório na emissão de 

vogais, tarefa que é reduzida com o avançar da idade  (Sapir et al., 2007).  

Cabe ainda apontar que, uma característica inerente ao avanço da idade que pode 

ter relação com a presbifonia, é a presbiacusia ou a perda da audição em idosos. O 

estudo de Baraldi et al. (2007) demonstrou que à medida que o grau da perda auditiva 

aumenta em idosos, maior será o valor da F0. A importância da boa integridade tanto da 

audição quanto da voz tem sido motivo de diversos estudos, que enfatizam que essas 

alterações características do idoso, podem levá-lo a problemas emocionais e de convívio 

social (Cassol, 2006). A relação entre a presbifonia e o avanço da idade, muitas vezes 

deixa de ser feita não só por parte dos profissionais que atuam diretamente com os 

idosos, mas também pelos próprios idosos, que não percebem claramente essas 

modificações na voz como parte do envelhecimento global do corpo (Polido et al, 

2005). 
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II.2 Intensidade vocal e loudness no envelhecimento. 

A intensidade vocal é um parâmetro físico ligado diretamente à pressão subglótica 

da coluna aérea. A sensação psicofísica relacionada à intensidade, ou seja, como 

julgamos um som, considerando-o mais forte ou mais fraco, recebe o nome de loudness 

(Behlau e Pontes, 1995).  

Existem três mecanismos distintos, responsáveis por regular a intensidade na 

produção vocal. São eles: primeiro - abaixo da laringe, é a potência aerodinâmica 

enviada ao sistema vocal pelos pulmões, dependente da pressão pulmonar; segundo – 

dentro da laringe, é a potência aerodinâmica transformada em potência acústica, 

dependente da largura da glote e, o terceiro, – acima da laringe, são os ajustes do trato 

vocal para que os formantes coincidam com os harmônicos (Titze e Martin, 1998). 

Dentre esses mecanismos responsáveis por regular e variar a loudness, a resistência 

glótica é fundamental para as freqüências baixas, sendo essencial para o controle 

laríngeo na emissão dos sons graves; para as freqüências agudas, o mecanismo mais 

importante é o volume/velocidade do fluxo aéreo, sendo realizado pelo controle 

muscular expiratório (Tabith, 1980).   

Um dos requisitos para uma adequada emissão vocal é o controle da força glótica. 

Essa, por sua vez, é determinada por ajustes laríngeos e respiratórios. A interação dos 

movimentos musculares da pregas vocais com a força aerodinâmica é que determinam 

esse controle (Stathopoulos e Sapienza, 1997). Alguns ajustes nos movimentos 

articulatórios são capazes de estimular atividades musculares da laringe, o fechamento 

glótico e a pressão aérea vinda dos pulmões. Esses ajustes sempre foram 

correlacionados com a variação do nível de intensidade vocal (Tabith, 1980). A 

compreensão dos ajustes articulatórios e musculares, quando há uma variação na 

loudness também é outro parâmetro que vem sendo muito estudado. A amplificação nos 

padrões articulatórios normais, em resposta a um aumento da loudness, já pode ser 

constatada em vários estudos (Sundberg, 1987; Titze e Martin, 1998). Outro ajuste que 

fazemos automaticamente na loudness é em função do ambiente e da variação da 

distância entre os interlocutores, variando a distância do foco, a voz varia.  Mudamos a 

loudness se o ambiente for aberto ou fechado ou se o interlocutor estiver atrás ou à 
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nossa frente, em um ambiente fechado ajusta-se melhor a loudness, por haver menos 

ruído (Zahorik e Kelly, 2007). 

Enquanto estratégia de reabilitação, a intensidade tem sido utilizada para 

minimizar os sintomas vocais de origem neurológica, como nos casos de Doença de 

Parkinson. Em um estudo com o método Lee Silvermam, o efeito do aumento da 

intensidade foi analisado em função do controle articulatório, em 14 idosas saudáveis, 

14 idosas com Parkinson que receberam tratamento, e 15 idosas Pakinsonianas sem 

tratamento (Sapir et al.,2007). Como resultado dessa pesquisa, as idosas que receberam 

tratamento apresentaram valores maiores de intensidade que, segundo os autores, levou 

a um maior controle articulatório na emissão das vogais. 
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II.3 Análise da Qualidade da Voz 

A voz pode ser avaliada por meio de questionários de auto-avaliação onde o foco 

é o impacto que uma alteração exerce na qualidade de vida, pela análise perceptivo-

auditiva, pelos seus aspectos aerodinâmicos, pelos seus aspectos acústicos e pela sua 

relação com as imagens dos exames de laringe. Nesse trabalho, como forma de 

demonstrar o efeito da intensidade na emissão vocal, iremos priorizar a análise 

perceptivo-auditiva e a analise acústica tanto pela sua importância na prática clínica 

quanto pela riqueza de dados que oferecem as pesquisas na área de voz (Fukuyama, 

2001; Bhuta et al., 2003; Santos, 2005; Cassol, 2006).  

De uma forma quase objetiva, a análise acústica apresenta valores precisos de 

medidas captadas de forma mecânica, computadorizada, que demonstram o 

comportamento da voz ao nível glótico (Klatt e Klatt, 1990; Master et al., 2006). Na 

avaliação acústica, vários programas de análise da voz têm se mostrado eficientes em 

demonstrar o comportamento de medidas vocais, sendo que o PRAAT é um dos mais 

utilizados, por ser gratuito, conter ferramentas de fácil entendimento e ser auto-

explicativo (Cho et al., 2010). 

 Outra forma de avaliar a emissão vocal é a análise perceptivo-auditiva, onde 

juízes, avaliadores experientes classificam a sensação que a voz lhes transmite 

(Linville,1985; Prakup, 2011). Na avaliação perceptivo-auditiva a Escala VAS dentre 

outras escalas, provê informações do funcionamento da fonte glótica através de uma 

notação analógica, menos tendenciosa, onde parâmetros vocais muito estudados na 

literatura, como rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade são 

valorizados, podendo ser confrontados com medidas acústicas, complementando 

diagnósticos (Pinho e Pontes, 2008).  
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II.3.1 Análise acústica 

Essa forma de análise da voz tem a vantagem de prover medidas da função 

fonatória. Os aspectos vocais podem ser processados por computador e analisados 

quantitativamente (Titze e Martin, 1998; Baker et al., 2001; Torre e Barlow, 2009) 

Entre as várias possibilidades de análise espectográfica, o espectro médio de 

longo termo (Long-Term Average Spectrum – LTAS) oferece a possibilidade de 

quantificar a qualidade de uma voz, marcando as diferenças entre gênero, idade, vozes 

profissionais – falada e cantada – e vozes disfônicas (Master et al.,2006; e Silva et al., 

2010). Porém alguns aspectos, tais como jitter, shimmer e PHR, medidas que dependem 

de uma resolução de tempo, não são contemplados pelo LTAS, e por este motivo, outros 

tipos de análise acústica são necessários em complementação para caracterizar mais 

precisamente a população estudada (Linville e Rens 2001). Portanto, para contemplar 

esses aspectos, nesse estudo utilizaremos vogais sustentadas. 

Com a análise das vogais sustentadas, padrões de funcionamento das pregas 

vocais, específicos de cada vogal poderão ser analisados um a um, através das medidas 

de NPS, F0, jitter, shimmer e proporção harmônico-ruído. Essas medidas refletem o 

comportamento das pregas vocais, tais como elasticidade e mobilidade (Behlau e 

Pontes, 1995; Fukuyama 2001). 

Para mulheres jovens, sujeitos dessa pesquisa, existem valores de normalidade já 

padronizados para algumas medidas acústicas, variando de acordo com o programa que 

normatizou, sendo para a frequência fundamental (F0) valores de 150 à 250 Hz, para o 

jitter (%) valores menores que 1% e para a proporção harmônico-ruído (PHR) valores 

acima de 13,9dB (Behlau e Pontes,1995; Rodrigues et al., 1994).   

Esses valores das medidas acústicas segundo a literatura sofrerão mudanças com o 

avançar da idade, sendo uma tendência haver um abaixamento da F0 e do shimmer, 

aumento do jitter e diminuição da proporção harmônico-ruído sendo esses valores muito 

controversos na literatura, variando de acordo com a tarefa de fala, tempo de emissão da 

voz ou tipo de pesquisa (Laureano et al., 2008; Stathopoulos et al., 2011). Podemos 

observar essa variação em um estudo que analisou vogais diferentes, onde foram 

apresentados os valores para F0 de 204,0 e 191,0 Hz para jovens e os valores de 180,0 e 
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169,0 Hz para idosas, para as vogais /i/ e /u/ respectivamente, onde podemos observar 

uma diminuição nos valores de F0 de acordo com o fonema emitido e um abaixamento 

nos valores de F0 de acordo com a idade do falante (Torre e Barlow, 2009) .  

II.3.2. Análise perceptivo-auditiva 

A análise perceptivo-auditiva é uma forma de avaliar qualitativamente a voz, 

demonstrando possíveis transtornos e desvios vocais. Tem como objetivo definir as 

características da voz (Behlau e Pontes,1995). 

São vários os motivos que levam essa forma de avaliação a ser a mais utilizada na 

clínica vocal, dentre eles está o baixo custo na sua aplicação, protocolos simples e 

equipamentos acessíveis. Vários estudos utilizam essa ferramenta como forma de 

validar outras avaliações mais objetivas, ou seja, como complementação na avaliação 

geral da voz (Linville, 1985). 

É considerada padrão ouro na clínica vocal, pelo fato da voz ser um fenômeno 

perceptivo decorrente de um estímulo acústico. Nessa forma de avaliação, os aspectos 

perceptivos da voz são classificados de acordo com a percepção do ouvinte (Huber e 

Spruil, 2008; Cassol, 2006). 

Uma forma de classificar cada medida perceptiva é a escala numérica, podendo 

ser de 0 à 3 ou de 0 à 4 pontos, que corresponde aos graus de normal à severo, 

referindo-se à essa graduação, observamos em alguns estudos que mulheres idosas 

saudáveis, passaram de um grau ausente (0) à discreto (1) nas medidas perceptivas de 

rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade com o avançar da 

idade, não variando para um grau mais severo, mesmo com o envelhecimento vocal 

(Cho et al., 2010; Gama e Behlau, 2009) .  Outra forma de classificar as medidas vocais 

é através da escala analógica, como exemplo a escala VAS com a graduação de 0 à 100 

mm, onde a conversão para a escala gradual de 0 à 4 pontos, confere valores similares 

para a severidade de normal à severa, porém a precisão é maior por conter 100 

possibilidades de notação. 
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III. OBJETIVO 

 

Verificar como comportam-se medidas acústicas e perceptivas em loudness 

habitual e forte (entre grupos) e como são afetadas pela mudança da loudness, e ainda 

verificar possíveis diferenças entre vozes idosas quando comparadas às não-idosas em 

ambas as análises.  

 

III.1 Objetivos Específicos 

        Por meio de análise acústica, verificar o comportamento das vozes de idosas 

e não-idosas, na passagem de uma emissão em loundness habitual para uma emissão em 

loudness forte, das seguintes variáveis: nível de pressão sonora (NPS); frequência 

fundamental (F0); jitter (local); shimmer (local); proporção harmônico-ruído (PHR). 

Por meio de análise perceptivo-auditiva, mais especificamente, pela Escala 

VAS, verificar o comportamento das vozes de idosas e não-idosas, na passagem de uma 

emissão em loundness habitual para uma emissão em loudness forte, das seguintes 

variáveis: rouquidão; astenia; soprosidade; aspereza; tensão; instabilidade; pitch; 

loudness, e idade percebida. 

IV. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

em 03 de dezembro de 2010, com CEP de número 1664/10. Todos os sujeitos 

concordaram livre e espontaneamente em participar do estudo e tiveram conhecimento 

de que as amostras de voz seriam analisadas e eventualmente, apresentadas ao público, 

mas que suas identidades estariam preservadas. 

IV. 1 Estudo 

Estudo de desenho transversal analítico das vozes de jovens e idosos do sexo 

feminino, em loudness habitual e forte, por meio da análise acústica e perceptivo-

auditiva. 
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IV. 2 Amostra 

        Os sujeitos dessa pesquisa fizeram parte de um estudo anterior. De um banco de 

dados do Laboratório de Voz da UNESP, foram utilizadas as vozes de 60 indivíduos 

divididos em dois grupos de acordo com a faixa etária: 30 idosas e 30 não-idosas. Os 

idosos faziam parte do Centro de Estudos do Envelhecimento pertence à Disciplina de 

Medicina Preventiva Clínica, do Departamento de Medicina Preventiva – UNIFESP, da 

Universidade Aberta à Terceira Idade, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da 

UNIFESP, e do grupo de idosos do Projeto Bem Viver pertencente à Obra Social da 

Igreja São Judas Tadeu em São Paulo. O grupo de jovens foi composto por mulheres 

voluntárias, que se apresentaram aleatoriamente. 

IV.2.1 Critérios de Inclusão 

Para o grupo de idosas, os critérios de inclusão foram a ausência de queixa vocal, 

ter idade acima de 60 anos, ser não fumantes há no mínimo 20 anos, ausência de 

história de distúrbio vocal específico, cirurgias ou tratamentos de cabeça e pescoço, e 

não portadores de doenças respiratórias. Não foi realizado nenhum exame clínico mas 

as idosas se auto-determinaram sem problemas vocais, respiratórios e auditivos. O 

grupo de não-idosas obedeceu aos seguintes critérios: mulheres com idade entre 18 e 59 

anos, não fumantes, com ausência de história de distúrbio vocal, cirurgias ou 

tratamentos de cabeça e pescoço, e ausência de afecções respiratórias severas. Nesse 

grupo também não foi realizado nenhum exame clínico, e todas se auto determinaram 

sem problemas vocais, respiratórios e auditivos. Para ambos os grupos, era critério de 

inclusão ainda, ter no português brasileiro a sua língua-mãe. 

IV.3 Tarefa  

Idosas e não-idosas emitiram a vogal “i”, para as quais foi dada a seguinte 

instrução: "- Você irá emitir, durante quanto você considerar confortável, a vogal /i/  

duas vezes: a primeira da maneira como você fala no seu dia-a-dia e, em seguida, mais 

forte, como se estivesse falando em uma sala grande para muitas pessoas”. Buscava-se 

assim uma emissão com loudness habitual e a forte, respectivamente. Foi dado pela 

pesquisadora um modelo de emissão em cada uma das intensidades. 
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IV. 3.1 Vogal 

Nesse estudo foi analisada a vogal /i/ , totalizando 2 emissões da vogal sustentada 

para cada pessoa, pois a vogal foi emitida em voz habitual e em voz forte. Essa vogal 

foi escolhida por exigir uma postura alta do trato vocal.  Assim, nossa amostra compôs-

se de 120 vozes: 60 entre não-idosas e idosas em loudness habitual e 60 em loudness 

forte.  

IV.3.2 Gravações das vogais  

As vozes foram gravadas em cabine acusticamente tratada e com medição de 

ruído abaixo de 30 dB em seu interior. O microfone foi posicionado a 15 cm de 

distância dos falantes que permaneceram sentados em cadeira com encosto. O 

equipamento que foi utilizado para registro das vozes foi um gravador DAT (Digital 

Áudio Tape) da marca Sony®, modelo TDC-D8, frequência de 44.1 kHz, padrão CD e 

microfone Shure SM58®, unidirecional dinâmico (cardióide). No total, foram gravadas 

60 vozes – 30 idosas e 30 não-idosas. Para aferir o nível de pressão sonora, o microfone 

e o decibelímetro foram colocados lado a lado à uma mesma distância de 15 cm de uma 

fonte sonora. Este som de referencia foi gravado e o nível de pressão sonora foi 

registrado no final de cada emissão para posterior comparação com o resultado 

mensurado pelo programa de análise acústica. Para as avaliações, as vogais sustentadas 

foram digitalizadas sendo que o início e o fim de cada gravação foram descartados. 

Assim, cada emissão tinha uma duração media de 3 segundos. 
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IV.4. Analise acústica 

 

IV.4.1 Variáveis da analise acústica 

A análise acústica foi realizada mensurando-se os valores das medidas citadas a 

seguir: 

� NPS (dB): Nível de Pressão Sonora: É determinada pela capacidade do sujeito 

em ampliar a intensidade da voz, ligado diretamente à pressão subglótica da 

coluna aérea que, por sua vez, depende de uma série de fatores, como amplitude 

de vibração e tensão das pregas vocais.   

� F0 (Hz): Frequência Fundamental. É determinada fisiologicamente pelo número 

de ciclos que as pregas vocais fazem em um segundo. Esse parâmetro será 

analisado através das medidas de: Média, Mediana, Desvio Padrão, Mínimo e 

Máximo, para cada vogal. 

� Jitter (%): É a perturbação ou a variabilidade do período da onda ciclo a ciclo. 

Essa medida será analisada através do: 

o Jitter (local) em %: É a diferença absoluta média entre períodos 

consecutivos divididos pelo período médio. 

� Shimmer (%): É a perturbação ou a variabilidade da amplitude da onda ciclo a 

ciclo. Essa medida será analisada através do: 

o Shimmer (local) em %: É a diferença absoluta média entre amplitudes 

consecutivas divididas pela amplitude média. 

� Proporção Harmônico-Ruído: É a razão entre a amplitude do som sem ruído e a 

amplitude do ruído. Essa medida será analisada através da: 

o Média da Razão Harmônico/Ruído 
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IV.4. 2 Programa e Configurações 

A análise das medidas acústicas, nível de pressão sonora (NPS), frequência 

fundamental (F0), jitter, shimmer e proporção harmônico-ruído (PHR) para cada 

indivíduo, foi feita por meio do PRAAT, programa de computador desenvolvido por 

Boersma P & Weenink D, versão 5.0.23, instalado em um PC com processador AMD 

Turion 64 com 2.0 GHz de velocidade, HD de 80 Gb e 1.0 Gb de memória RAM. 

IV.5 Análise perceptivo-auditiva 

Um avaliador experiente recebeu em um CD uma listagem com 144 vozes, sendo 

60 vozes em loudness habitual, 60 vozes em loudness forte. Essas vozes foram 

organizadas de forma aleatória quanto à idade do sujeito e à intensidade da voz. A 

análise foi realizada com 20% de incerteza.  

IV. 5.1 Variáveis da análise perceptivo-auditiva e Escala VAS 

O juiz utilizou a Escala VAS, anotando os valores em 10 cm. Cada voz foi 

analisada segundo 8 medidas, rouquidão, aspereza, soprosidade, astenia, tensão, 

instabilidade, pitch, loudness e idade percebida. A instabilidade foi mantida nesse 

estudo, porém não está com resultados confiáveis em loudness forte devido ao fato do 

avaliador ter sido discordante com ele mesmo nessa medida (Vide Anexo IX c). 

Para a avaliação perceptivo-auditiva , analisamos as seguintes medidas: 

� Rouquidão: definida por vibrações irregulares na mucosa das pregas vocais 

durante a fonação, a voz apresenta-se irregular e com ruídos de baixa frequência.  

� Astenia: correlacionada à hipofunção das pregas vocais e pouca energia na 

emissão. 

� Soprosidade: corresponde à presença de ruído de fundo audível, emitido junto 

com a fonação. 

� Aspereza: relaciona-se à rigidez de mucosa, a voz tem uma característica seca e 

sem projeção. 

� Tensão: está associada ao esforço vocal por aumento da adução glótica.  
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� Instabilidade: está associada à variações na frequência ou na intensidade da voz. 

� Pitch: Parâmetro relacionado à sensação da voz em mais aguda ou mais grave. 

� Loudness: Parâmetro relacionado à sensação da voz em mais forte ou mais fraca.  

� Idade Percebida: Parâmetro que relaciona a idade real com a idade percebida. 

  

IV.5.2 Idade do sujeito sugerida pelo avaliador: idade real e idade percebida. 

O avaliador recebeu no protocolo da Avaliação Perceptivo-auditiva um parâmetro 

de classificação das vozes pela idade do falante, onde deveria anotar sua percepção com  

um “X” (Vide Anexo, gráfico IX.1). 

 

IV. 6 Análise estatística 

A análise foi realizada através das médias, desvios padrão, valores mínimos e 

máximos e percentis de 25, 50 e 75. Para comparar os dois grupos em relação à idade, 

foi utilizado o teste t-Student para amostras independentes. Para verificar possíveis 

diferenças entre ambos os grupos etários estudados, para as variáveis de interesse, foi 

aplicado o Teste de Mann-Whitney. Foi aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de 

Wilcoxon, para verificar possíveis diferenças entre as loudness, para cada grupo, nas 

variáveis de interesse. Para verificar possíveis diferenças entre a idade real e a idade 

percebida pelos juízes, foi aplicado o Teste da Estatística V de Cramér. 

 Todos os Testes Estatísticos utilizados nesse estudo foram feitos utilizando o 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0. 
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V. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados das características das amostras de 

fala por meio de análise estatística descritiva e pela comparação entre as médias das 

medidas acústicas e perceptivas. Neste estudo todas as variáveis são numéricas e 

apresentaram distribuição normal e coeficientes de assimetria e curtose dentro do 

esperado. 

Foram gravados e analisados 60 indivíduos, todos do sexo feminino, divididos 

igualmente em dois grupos de 30 falantes cada um. Esses grupos foram nomeados de 

acordo com a faixa etária em “idosas” e “não-idosas”, considerando-se o primeiro grupo 

aquelas acima dos 60 anos, e o segundo entre 18 e 59 anos de idade. 

Na Tabela V.1 apresenta-se a estatística descritiva para idade das falantes desta 

pesquisa.  

Tabela V.1 Estatística descritiva da idade para mulheres idosas e não idosas 
 n Média Mediana DP Mínimo Máximo Extensão 

Idosas 30 69,5 68,5 6,9 60 82 22 

Não Idosas 30 26,8 25,8 3,8 20 35 15 

n = número de sujeitos; DP = Desvio Padrão 
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a. Avaliação Acústica 

 

Comparando-se a voz de idosas saudáveis com não-idosas saudáveis, pudemos 

observar que: 

Na mudança de loudness de habitual para forte, ambos os grupos aumentaram 

significativamente NPS e F0, também idosas diminuíram significativamente a PHR e 

não idosas o jitter na análise acústica (Tabela V.3).; 

A medida acústica de Nível de Pressão Sonora (NPS) aumenta de forma 

significante para ambos os grupos, quando a voz passa de habitual para forte conforme 

demonstrado na Tabela V.3. Quando em mesma loudness, os grupos não diferem 

estatisticamente entre si nem em voz habitual, nem em voz forte nesse parâmetro 

(Tabela V.2). 

A frequência fundamental (F0), assim como o NPS, aumenta de forma significante 

quando a voz passa de uma loudness habitual para forte em ambos os grupos (Tabela 

V.3), porém os grupos não diferem estatisticamente entre si quando estão em mesma 

loudness (Tabela V.2). 

O jitter (local) apresentou uma diferença significante entre os grupos tanto em voz 

habitual quanto em voz forte, onde as idosas apresentaram valores de jitter maiores que 

as não-idosas (Tabela V.2), porém quando os grupos passaram de uma voz habitual para 

uma voz forte, somente houve diferença significante no jitter em não idosas (Tabela 

V.3). 

O shimmer (%) apresentou uma diferença significante somente em voz forte, onde 

idosas apresentaram valores menores desse parâmetro em relação às não idosas (Tabela 

V.2). 
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Tabela V.2 Comportamento das médias das medidas acústicas da vogal “i”, em loudness habitual e 
loudness de forte, entre os grupos.  

       Loudness habitual Loudness forte 

Medidas Idosas Não-idosas Idosas Não-Idosas 

75,08 71,66 79,36 80,21 

NPS (dB) 

p = 0,176 p = 0,271 

227,20 215,47 257,88 252,98 

F0 (Hz) 

p = 0,918 p = 0,668 

0,80 0,36 0,46 0,29 
Jitter (local,%) 

p = 0,012 p = 0,002 

2,77 2,77 2,17 2,96 
Shimmer (local,%) 

p = 0,118 p = 0,014 

20,07 19,54 17,86 18,03 Proporção harmônico-

ruído p = 0,581 p = 0,852 

p = significância 
Aplicado o Teste estatístico de Mann-Whitney entre os grupos 

 

 

Na medida de proporção harmônico-ruído apenas o grupo das idosas apresentou 

uma diferença significante com a mudança de loudness, onde houve uma diminuição 

nos valores dessa medida (Tabela V.3). Em mesma loudness não houve diferença 

significante dos grupos entre si para essa proporção (Tabela V.2). 



20 

 

Tabela V.3 Comportamento das médias das medidas acústicas da vogal “i”, com a mudança de loudness, 
em cada grupo.  

 Idosa Não-idosa 

Medidas Loudness habitual Loudness forte Loudness habitual Loudness forte 

75,08 79,36 71,66 80,21 

NPS (dB) 

p < 0,001 p < 0,001 

227,20 257,88 215,47 252,98 

F0 (Hz) 

p < 0,001 p < 0,001 

0,80 0,46 0,36 0,29 
Jitter (local,%) 

p = 0,666 p = 0,008 

2,77 2,17 2,77 2,96 

Shimmer (local,%) 

p = 0,075 p = 0,456 

20,07 17,86 19,54 18,03 Proporção harmônico-

ruído p = 0,001 p = 0,092 

p = significância 
Aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon entre as loudness 

 

 
 

b. Avaliação Perceptivo-auditiva 

 Pensando na percepção que temos de uma voz idosa, acrescentamos às medidas 

perceptivas a Idade Percebida, onde o avaliador deveria responder se a voz que estava 

ouvindo era idosa ou não idosa. De uma forma simples, sem classificar um parâmetro 

específico da voz, definindo se uma voz é idosa ou não-idosa, engloba uma série de 

características que julgamos serem próprias de um envelhecimento. Dentro disso, 

introduzimos nas medidas perceptivas esse julgamento da Idade Percebida, onde vimos 

se a percepção de cada parâmetro diferenciou ou não as vozes pela idade, concordando 

com o julgamento inicial (Gráfico IX.1).   
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Em loudness habitual o avaliador classificou concordando com a idade percebida, 

70% das vozes idosas e 73% das vozes não-idosas. Deste modo percebemos que a maior 

parte das vozes foi classificada corretamente com a voz relaxada, sem esforço vocal 

(Tabela V.4).   

 
Tabela V.4 Comparação das idades real e percebida em loudness habitual 

Idade Percebida Grupo 
Idosas Não-Idosas 

Total das Vozes 

21 9 
Idosas 70% 

concordantes 
30 % 

discordantes 
30 idosas 

8 22 
Não-Idosas 27% discordantes 73% 

concordantes 
30 não-idosas 

 

 

Em loudness forte, o avaliador classificou corretamente 73% das vozes idosas e 

90% das vozes não-idosas. Podemos observar dessa forma, que em loudness com maior 

esforço, a quantidade de vozes percebidas de forma mais concordante com a realidade, 

foi maior que em voz habitual, para ambos os grupos (Tabela V.5) 

 
Tabela V.5 Comparação das idades real e percebida em loudness forte 

Idade Percebida Grupo 
Idosas Não-Idosas 

Total das Vozes 

22 8 
Idosas 73% 

concordantes 
27% discordantes  30 idosas 

3 27 
Não-Idosas 10% discordantes 90% 

concordantes 
30 não-idosas 
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Em loudness habitual a voz das idosas mostrou-se significativamente mais 

astenica, mais instável, menos tensa e com menos loudness que a voz das não idosas. 

Em loudness forte a voz das idosas mostrou-se significativamente mais áspera, mais 

soprosa, mais astenica, mais instável, menos tensa e com menos loudness que a voz das 

não idosas (Tabela V.6). 

Na mudança de loudness de habitual para forte tanto as idosas como as não idosas 

aumentaram significativamente a tensão, loudness e pitch de suas vozes, na avaliação 

perceptivo-auditiva. Entre as não idosas houve a percepção de diminuição da aspereza, 

soprosidade e instabilidade, enquanto nas idosas estes parâmetros se mantiveram 

inalterados na percepção auditiva do aumento das loudness (Tabela V.7). 

A medida de rouquidão não apresentou diferença significante nem em loudness 

habitual e forte entre os grupos (Tabela V.6), nem com a mudança de loudness nos 

grupos entre si (Tabela V.7). 

Na medida de aspereza as idosas apresentaram um aumento significante em 

relação ao grupo das não-idosas em loudness forte, porém em loudness habitual os 

grupos foram semelhantes (Tabela V.6). Com a mudança de loudness, apenas o grupo 

das não-idosas apresentou uma diminuição significante, apresentando uma voz bem 

menos áspera quando a emissão foi com maior esforço vocal  (Tabela V.7). 

A soprosidade apresentou um comportamento similar à aspereza, em loudness 

forte as idosas apresentaram uma voz mais soprosa que as não-idosas e foram similares 

em loudness habitual (Tabela V.6). Com a mudança de loudness, as não-idosas 

diminuíram de forma significante a soprosidade vocal (Tabela V.7). 

Quanto à astenia, tanto em loudness habitual quanto em loudness forte, as não-

idosas apresentaram uma voz menos astênica que as idosas (Tabela V.6). Quando 

analisamos a mudança da loudness, os grupos não apresentaram diferença significante 

entre si nessa medida (Tabela V.7). 
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A medida de tensão apresenta-se aumentada de forma significante em vozes não-

idosas, tanto em loudness habitual quanto em loudness forte (Tabela V.6). Com a 

mudança de loudness, tanto não-idosas como idosas aumentam de forma significante a 

tensão vocal à medida que a loudness passa de habitual para forte  (Tabela V.7). 

O pitch apresentou um aumento significante para o grupo das não-idosas em 

loudness forte, sendo que em loudness habitual os grupos foram (Tabela V.6). Com a 

mudança de loudness as não-idosas aumentaram de forma significante o pitch da sua 

voz, porém as idosas comportaram-se de forma semelhante entre si (Tabela V.7).  

O loudness apresentou um comportamento bem distintivo entre as vozes quando 

em mesma intensidade, onde as não-idosas apresentaram um aumento significativo em 

relação às idosas em ambas as loudness (Tabela V.6). Com a mudança de intensidade, 

ambos os grupos aumentaram de forma significante os valores de loudness (Tabela 

V.7). 
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Tabela V.6 Comportamento das médias das medidas perceptivas da vogal “i”, em loudness habitual e 
loudness forte, entre os grupos.   

 Loudness habitual Loudness forte 

Medidas Idosas Não-idosas Idosas Não-Idosas 

1,55 1,34 1,28 0,89 

Rouquidão 

p = 0,370 p = 0,055 

4,80 4,70 5,35 2,74 

Aspereza 

p = 0,934 p < 0,001 

5,02 5,01 4,65 2,37 

Soprosidade 

p = 0,909 p = 0,002 

4,70 3,24 4,38 2,71 

Astenia 

p = 0,047 p = 0,010 

2,86 4,38 4,20 6,44 

Tensão 

p = 0,015 p < 0,001 

5,9 3,86 5,34 2,31 

Instabilidade 

p = 0,009 p < 0,001 

4,09 4,64 4,83 6,40 

Pitch 

p = 0,129 p = 0,006 

3,02 5,00 4,56 7,36 

Loudness 

p = 0,003 p < 0,001 

p = significância 
Aplicado o Teste estatístico de Mann-Whitney entre os grupos 
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Tabela V.7 Comportamento das médias das medidas perceptivas da vogal “i” com a mudança de 
loudness, em cada grupo.  

 Idosa Não-idosa 

Medidas Loudness habitual Loudness forte Loudness habitual Loudness forte 

1,55 1,28 1,34 0,89 

Rouquidão 

p = 0,367 p = 0,190 

4,80 5,35 4,70 2,74 

Aspereza 

p = 0,219 p = 0,006 

5,02 4,65 5,01 2,37 

Soprosidade 

p = 0,314 p = 0,001 

4,70 4,38 3,24 2,71 

Astenia 

p = 0,624 p = 0,185 

2,86 4,20 4,38 6,44 

Tensão 

p = 0,027 p = 0,001 

5,9 5,34 3,86 2,31 

Instabilidade 

p = 0,116 p = 0,007 

4,09 4,83 4,64 4,60 

Pitch 

p = 0,187 p < 0,001 

3,02 4,56 5,00 7,36 

Loudness 

p = 0,001 p < 0,001 

p = significância 
Aplicado o Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon entre as loudness 
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VI. DISCUSSÃO 

a. Medidas Acústicas  

Com o envelhecimento é esperado que ocorra uma diminuição na tonicidade 

muscular em várias estruturas do nosso corpo. Dentro desse esperado, as pregas vocais, 

o aparelho fonador e o aparelho respiratório também apresentarão mudanças que 

refletirão no comportamento de medidas acústicas e perceptivas (Titze e Martin,1998). 

Na população desse estudo houve poucas diferenças significantes entre os grupos 

nas medidas acústicas, idosas e não idosas apresentaram valores semelhantes nos 

parâmetros acústicos analisados. O fato dessas idosas estarem ativas, serem 

freqüentadoras de grupos sociais, associações, pode justificar essa proximidade 

funcional da voz em relação às não jovens .  

i. Frequência Fundamental (F0) 

Alguns estudos demonstram que a medida de frequência fundamental tende a 

apresentar valores rebaixados nas vozes idosas, quando comparadas às vozes não-idosas 

como decorrência do envelhecimento (Stathopoulos e Sapienza, 1997; Santos, 2005), 

porém no nosso estudo as vozes idosas demonstraram o mesmo comportamento que as 

vozes não-idosas, tanto em loudness habitual quanto em loudness forte, sendo 

semelhantes em aumentar a frequência da sua voz, medida diretamente ligada à 

capacidade de tensionamento das pregas vocais. 

Esse comportamento semelhante nas medidas de F0 apresentado entre os grupos 

nesse estudo discorda dos achados da pesquisa realizada anteriormente com essa mesma 

população, onde foi encontrada uma diminuição significante na frequência fundamental 

(F0) dessas mesmas idosas em relação às não-idosas, onde podemos supor que o tempo 

de emissão de trecho de fala em 40seg. do estudo anterior (Silva et al., 2010), possa ter 

influenciado nesse abaixamento da F0, em relação à não diferença entre os grupos, com 

uma emissão de vogal sustentada em 3 seg.  

Um estudo também mensurando a F0, com a mudança de intensidade vocal, 

analisou duas mulheres jovens e uma idosa, em emissão suave, habitual e forte, onde 

foram apresentados os valores de 183,72 e 156,9 Hz em voz habitual e os valores de 
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266,7 e 180,66 Hz em voz forte para jovens e idosas respectivamente. Nesse estudo 

podemos observar que ambos os grupos etários aumentaram o valor de F0 quando a voz 

era forte, e as jovens apresentaram em ambas as loudness valores maiores que as idosas, 

ou seja, a F0 variou seus valores pela loudness e pela idade do sujeito (Baker et al., 

2001). 

Em nosso estudo encontramos a mesma capacidade de aumentar a F0 quando a 

loudness aumentou, porém esse aumento ocorreu de forma significante em ambos os 

grupos, onde não-idosas mudaram de 215,47 para 252,98 Hz e idosas mudaram de 

227,20 para 257,88 Hz os valores de F0 de uma loudness habitual para forte 

respectivamente, onde vemos que o aumento da loudness influenciou o aumento da F0 

(gráfico IX.2). 

Para atingir maiores tonalidades, ampliando a extensão vocal, cantores  

profissionais têm como rotina o treino vocal, levando a um aumento da F0 (Mendes et 

al., 2003). Dessa forma podemos ver a influência do treino na voz, onde cantores ao 

praticarem exercícios que visam aumentar a força respiratória e a coordenação da 

inspiração e expiração respiratórias para o canto atingem valores maiores de F0 que não 

cantores (Sundberg, 1987). 

 

ii. Nível de Pressão Sonora (NPS) 

Idosos quando têm a tarefa de aumentar a loudness, preparam-se, com uma 

ampliação maior do que o necessário, da caixa torácica e dos pulmões, como forma de 

compensar a dificuldade em adquirir grandes volumes de ar expiratório. Esse esforço 

compensatório dos idosos pode explicar a semelhança encontrada nesse estudo nas 

medidas de NPS, onde seriam esperados valores menores nas vozes idosas em relação 

às vozes jovens (Huber e Spruill, 2008 e Baker et al., 2001).  
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Ainda, neste estudo, o NPS em loudness habitual, mesmo não sendo de forma 

significante, foi ligeiramente maior para idosas, o que nos leva a supor que, pretendendo 

compensar uma suposta dificuldade em emitir uma voz que seja audível, idosas 

produziram uma voz mais forte que as não-idosas, as vozes apresentaram os valores 

para NPS de 75,08 e 71,66 dB para idosas e não-idosas respectivamente em loudness 

habitual, onde idosas como forma de compensar a dificuldade em emitir uma voz mais 

intensa, produziram uma voz habitual com mais esforço que o necessário, sendo 

demonstrado isso em estudos que mostram idosas com NPS maior que as não-idosas 

(Stathopoulos et al., 2011).  

Com a mudança de loudness, ou seja, com a tarefa de emitir uma voz habitual e 

mudá-la para uma voz forte, ambos os grupos conseguiram aumentar de forma 

significante os valores de NPS, onde não-idosas mudaram de 71,66 para 80,21dB e 

idosas mudaram de 75,08 para 79,36dB os valores de NPS de uma voz sem esforço para 

uma voz com mais esforço vocal.  Onde podemos ver que a mudança de loudness 

modificou o NPS de não-idosas e idosas da mesma forma.  

Em um estudo de Silva et al. (2010) onde foram analisadas as mesmas vozes 

desse estudo, através de um trecho de fala com o LTAS, foram encontrados os valores 

de 71,9 e de 70,6 dB em voz habitual e os valores de 80,1 e de 76,5 dB em voz forte 

para não-idosas e idosas respectivamente, onde observamos que os grupos das não-

idosas apresentaram valores maiores que as idosas em ambas as loudness, concordando 

com o nosso estudo em loudness forte onde idosas apresentaram um NPS menor que as 

não idosas, porém discordando em loudness habitual, onde idosas apresentaram um 

NPS maior que o grupo das não-idosas, quando podemos supor que o tempo de emissão 

de fala pode ter influenciado nos resultados. 

Vemos em literatura que o nível de pressão sonora (NPS) e a frequência 

fundamental (F0) caminham juntas, à medida que o sujeito aumenta a loudness, a 

frequência da voz também aumenta (Mendes et al.,2003). Isso pode ser justificado pelo 

fato da sensação de maior fluxo aéreo advindo dos pulmões ao se emitir um som forte, 

leve o sujeito a um maior tensionamento das pregas vocais, assim associando maior 

intensidade com maior frequência, voz mais forte, com voz mais aguda.   
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Cabe observar que, diante da possibilidade de atingir os mesmos níveis de pressão 

sonora que jovens, é plausível considerar o uso de loudness aumentada enquanto 

estratégia de terapia, como é utilizada atualmente, por exemplo, com idosos portadores 

de distúrbios vocais decorrentes de doenças neurológicas, onde a instabilidade vocal é 

um sintoma exacerbado (Sapir et al., 2007).   

iii. Jitter 

Quanto à essa medida que reflete as variações dos ciclos da onda sonora que 

ocorrem a nível glótico, em nosso estudo, os valores encontrados para o jitter foram de 

0,80 e 0,36% em voz habitual e de 0,46 e 0,29% em voz forte para idosas e não-idosas 

respectivamente, onde as idosas apresentaram um jitter sempre aumentado em relação 

às não-idosas, sendo essa diferença significante entre os grupos em ambas as loudness, 

habitual e forte. Esse comportamento do jiiter maior com o avançar da idade pode ser 

justificado pela hipotonia das estruturas glóticas advindas com o envelhecimento 

levando há uma dificuldade das idosas em tensionar adequadamente as pregas vocais 

(Boone e Mc Farlane, 1994).  

Essa medida diverge bastante os resultados na literatura, em outro estudo com 

mulheres em menopausa e não-idosas em voz habitual, sem e com a utilização de 

hormônios, os valores de jitter foram de 0,68% e 0,88 para idosas e não-idosas 

respectivamente, apresentando valores mais baixos dessa medida no grupo mais idoso, 

porém essa diferença não foi significante em loudness habitual, diferente do nosso 

estudo.  (Laureano et al.,2008).  Em outros estudos onde também se observou o 

comportamento dessa medida em diferentes idades, foram apresentados valores de jitter 

maiores para as idosas em relação à não-idosas, semelhante aos nossos achados 

(Xue,2001; Santos, 2005). 

Com a mudança da loudness, ambos os grupos diminuíram os valores de jitter, 

sendo significante essa diminuição para as não idosas, onde vemos que um aumento de 

loudness levou à uma maior periodicidade nas pregas vocais.  Em um estudo com 

mulheres não-idosas em duas intensidades, foram encontrados os valores de 0,78 e 

0,22% para as loudness suave e forte, onde podemos observar que assim como nosso 

estudo, o aumento da loudness fez o jitter diminuir nesse grupo (Brockmann et al., 

2008).  
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Considerando a emissão vocal e não somente a variável idade e loudness, o 

comportamento dessa medida  de jitter pode variar também de acordo com a vogal 

emitida. Em um estudo onde foram mensuradas as vogais /a/, /i/ e /u, a vogal sustentada 

/a/ apresentou um valor menor de jitter e a vogal /i/ um valor maior de shimmer em 

relação às outras vogais analisadas, onde podemos perceber que emissões diferentes 

levaram à valores diferentes dessa medida (Cho et al.,2010).   

Considerando também o treino vocal, em um estudo de Brown (2000) analisando 

acusticamente as vozes falada e cantada de jovens e idosas, cantoras apresentaram mais 

jitter que não cantoras na voz falada, porém em voz cantada, as cantoras apresentaram 

menos jitter que as não cantoras.  Podemos então perceber que o efeito do treino vocal 

influenciou o comportamento das vozes femininas, levando as cantoras, vozes treinadas, 

a apresentarem menos aperiodicidade que não cantoras em voz cantada. 

 

iv. Shimmer 

Essa medida que reflete as variações nas amplitudes da onda sonora à nível 

glótico, apresentou em nosso estudo os valores de 2,77 e 2,77% em voz habitual e os 

valores de 2,17 e 2,96% em voz forte para idosas e não-idosas respectivamente, onde 

vemos que as idosas apresentaram valores iguais em loudness habitual e menores de 

forma significante em loudness forte que as não-idosas, isso pode ser justificado pela 

hipotonia na musculatura laríngea, levando à dificuldade das idosas em efetuar uma 

amplitude adequada nas pregas vocais (Boone e McFarlane, 1994). 

Em um estudo em loudness habitual, com mulheres mais jovens e em meia-idade, 

utilizando a vogal sustentada /i/, foram observados os valores de 5,19 e 5,37% de 

shimmer para mulheres jovens e meia-idade respectivamente, onde podemos observar 

um aumento no valor dessa medida com o avançar da idade (Laureano et al., 2008), 

mostrando que essa medida diverge bastante seu comportamento nas pesquisas, como 

exemplo temos um estudo de Santos (2005), onde as mulheres aumentaram os valores 

de shimmer com o avançar da idade. 
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Com a mudança da loudness, passando de uma voz habitual para forte, o shimmer 

diminuiu sem ser de forma significante, em ambos os grupos. Em um estudo de 

Brockmann et al. (2008) com mulheres não-idosas, utilizando a vogal sustentada /a/, 

observou-se que em loudness suave o valor do shimmer foi maior que em loudness 

forte, assim como em nosso estudo, conforme aumentou a loudness o shimmer 

diminuiu, apresentando valores de 1,40 e 0,12dB para loudness habitual e forte 

respectivamente, onde podemos perceber que o aumento da loudness levou à uma maior 

periodicidade no movimento das pregas vocais.  

Em um estudo de Hazlett & Ball (1996), analisando cantoras de diferentes idades, 

verificou-se que idosas atingiram valores maiores de shimmer em relação às não idosas 

em voz cantada. Desta forma vemos que o treino vocal modificou o comportamento 

esperado pela literatura onde idosas obtiveram uma maior aperiodicidade nas pregas 

vocais. 

v. Proporção harmônico-ruído (PHR) 

A proporção harmônico ruído apresentou nesse estudo os valores de 20,07 e 19,54  

em voz habitual e os valores de 17,86 e 18,03 em voz forte para idosas e não-idosas 

respectivamente, onde observamos que houve uma diminuição na PHR com a voz mais 

intensa em ambos os grupos, demonstrando que uma emissão vocal com mais esforço 

levou a mais ruído, concordante com a literatura (Rowan,2006). Esse comportamento 

pode ser justificado pelo fato do aumento da loudness refletir um aumento de ar na 

emissão vocal, gerando uma turbulência desse ar na região da glote, o que leva a uma 

quantidade maior de ruído na emissão vocal forte (Klatt e Klatt, 1990). 

Stathopoulos et al. (2011) estudando 192 vozes da infância à senescência, obteve 

os valores de 24 e 25 para não-idosas e idosas respectivamente e o valor de 19 em 

idosas acima de 90 anos.   Desta forma observamos que os valores da proporção 

harmônico-ruído aumentaram com o avançar da idade, representando menos ruído nas 

vozes idosas em relação às vozes não-idosas, porém após os 90 anos essa proporção 

diminuiu apresentando mais ruído nas vozes bem idosas em relação aos outros dois 

grupos, diferenciando os valores pela idade do falante.   
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Em um estudo de Ferrand (2002) a vogal sustentada /a/ apresentou o valor médio 

de 7,28 para a proporção harmônico-ruído e em outro estudo de Rodrigues et al. (1994) 

o valor médio de 10,90 para a mesma vogal sustentada, ambos os estudos em loudness 

habitual da voz. Deste modo percebemos que o tipo de pesquisa também pode 

influenciar na mudança dos valores desse parâmetro.  

Segundo a literatura, um dos efeitos do envelhecimento é o aumento do ruído na 

voz falada, porém em um estudo com cantoras, a voz não idosa apresentou mais ruído 

que a voz idosa falando e em voz cantada as vozes apresentaram a mesma quantidade de 

ruído (Hazlett & Ball,1996). Isso demonstra que o treino vocal, segundo o objetivo 

desse estudo, minimizou um dos efeitos que o envelhecimento traz à voz 

. 

b. Medidas perceptivo-auditivas  

Na avaliação perceptiva acreditamos ser importante iniciar a discussão da 

percepção que as vozes deram ao avaliador, pela idade real e a idade percebida pelo 

juiz. Os resultados demonstraram que nesse julgamento, ao avaliador referir se a voz 

que ouvia era idosa ou não idosa, em ambas as loudness, vimos que conseguiu julgar 

corretamente a maioria das vozes ouvidas, sendo maior o número de acertos em voz 

não-idosa e em loudness forte (Tabelas V.4 e V.5). 

Estudos demonstram que em uma avaliação perceptiva onde é considerado o 

parâmetro de classificação em voz jovem ou idosa, ser possível de serem identificadas a 

maioria das vozes pela idade , porém nem sempre são encontradas diferenças suficientes 

nos valores de medidas acústicas que demonstrem essa distinção entre vozes idosas e 

não-idosas (Prakup, 2011). Nesse estudo, o avaliador foi capaz de distinguir 

corretamente em média 70%  das vozes idosas e 81% das vozes jovens, concordando 

com o que foi demonstrado em um estudo onde o avaliador conseguiu pela análise 

perceptiva da voz, identificar corretamente cerca de 85% das vozes analisadas (Linville, 

1985).  

Vemos em literatura que o treino vocal é um fator que modifica a voz ao longo do 

tempo, de forma que os sujeitos podem ser diferenciados corretamente em cantores e 
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não cantores. Em um estudo de Brown (2000), juízes identificaram facilmente os 

cantores, nesse estudo foram analisadas as vozes falada e cantada sendo os sujeitos 

classificados corretamente em cantores ou não cantores em 57% da voz falada e em 

87% da voz cantada, demonstrando assim melhor diferenciação da voz com treino 

vocal.  

Quanto às outras medidas perceptivas, a rouquidão apresentou no nosso estudo 

valores sempre maiores para as idosas, sendo esperado que vozes com envelhecimento 

apresentassem vibrações irregulares da mucosa das pregas vocais com uma voz mais 

irregular, mais rouca que vozes não-idosas (Rowan, 2006).  

Quando houve um maior esforço na emissão vocal, ambos os grupos diminuíram 

a rouquidão na voz, sendo apresentados os valores de 1,34 e 1,55 e em voz habitual e os 

valores de 0,89 e 1,28 em voz forte para não-idosas e idosas respectivamente.  A 

rouquidão foi o único parâmetro que não apresentou diferença significativa entre os 

grupos. 

Em nosso estudo, a medida de aspereza mostrou-se aumentada nas vozes idosas 

quando comparadas com as não-idosas e nas idosas entre si quando emitiram uma voz 

com mais esforço. Essa voz mais áspera apresentada pelo grupo das idosas pode ser 

justificada pelas irregularidades vibratórias derivadas da rigidez da mucosa das PPVV, 

pois a aspereza é um parâmetro que reflete a rigidez das PPVV, onde o avaliador 

percebe uma voz seca (Boone e Mc Farlane, 1994).   

A soprosidade na voz pode ser explicada por um fechamento incompleto das 

PPVV durante as emissões, refletindo em pequena soprosidade na emissão vocal 

(Behlau e Pontes,1995). Porém com o envelhecimento é comum o aparecimento de 

fendas fusiformes refletindo uma soprosidade bem perceptível, atrapalhando a nitidez 

da emissão vocal. Em nosso estudo quando a tarefa era a emissão de uma voz forte, o 

tensionamento e a adução das PPVV levou à uma diminuição nos valores de 

soprosidade em ambos os grupos (Huber e Spruill, 2008). 
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Em mesma loudness vocal, em voz habitual, não foram encontradas diferenças 

significantes entre não-idosas e idosas na medida de soprosidade. Porém mesmo sem 

diferença significante entre os grupos, as idosas sempre apresentaram valores maiores 

nessa medida que as não-idosas (Rowan,2006). 

Na medida de astenia as idosas apresentaram valores maiores que as não-idosas, 

isso se explica pelo fato dessa medida refletir o nível de hipotonia das pregas vocais, 

onde a emissão vocal percebida é de voz fraca. Deste modo os achados demonstrando 

que as vozes idosas são percebidas mais hipotônicas que as não-idosas, concordam com 

a literatura que associa a hipotonia como um dos eventos decorrentes do 

envelhecimento (Honjo e Isshiki,1980).  

A medida de tensão sempre se mostrou maior nas não-idosas, devido ao fato desse 

grupo apresentar um tônus mais adequado, tornando mais fácil a postura de adução das 

pregas vocais, com os valores de 4,38 e 2,86 em voz habitual e 6,44 e 4,20 em voz forte 

para não-idosas e idosas respectivamente  

Com a mudança da loudness, ambos os grupos conseguiram aumentar de forma 

significante os valores dessa medida, onde a tarefa de intensificar a voz requer um 

maior controle dessa pressão de ar advinda dos pulmões, podendo levar à percepção de 

uma voz mais tensa (Titze e Martin, 1998; Stathopoulos e Sapienza, 1997). 

A instabilidade da voz foi sempre percebida maior nas idosas, diminuindo de 

forma significante nas não-idosas entre si quando emitiram uma voz forte, 

demonstrando dessa forma que para esse grupo, o esforço vocal tornou a voz mais 

estável. Essa medida é a mais controversa de todas, pois a instabilidade vocal pode 

refletir quaisquer irregularidades percebidas pelo avaliador (Pinho e Pontes, 2008). 
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A medida perceptiva da pitch reflete a sensação que o ouvinte tem de uma voz 

mais aguda ou mais grave, o que funcionalmente se relaciona com a medida acústica da 

F0 que quantifica o quanto uma voz é grave ou aguda. Porém essa relação não foi 

demonstrada em nosso estudo assim como outros estudos que tentam demonstrar a 

relação entre as diferentes formas de análise da voz, pois os grupos foram semelhantes 

na F0 em ambas as loudness e semelhantes na pitch somente em loudness forte. Com a 

mudança de loudness, ambos os grupos foram bem diferentes entre si na F0, porém 

somente jovens mudaram de forma significante o pitch.  

Essa diferença na percepção da pitch em relação ao valor da frequência 

fundamental (F0) que é captada a nível glótico, reflete que o percurso do som da voz da 

glote até os lábios, ou seja, a passagem pelo trato vocal (Bhuta et al., 2003), pode causar 

modificações suficientes para que as avaliações não apresentem resultados semelhantes, 

mas representem características distintas da voz . 

A percepção da voz como mais forte ou mais fraca, a loudness, apresentou-se 

sempre maior nas não-idosas e nos grupos entre si quando a tarefa era emitir uma voz 

forte. Essa medida está relacionada com a medida acústica de NPS, porém em nosso 

estudo, essa medida não se comportou da mesma forma que a sensação obtida na 

loudness, sendo demonstrado que a intensidade colhida na análise acústica  não refletiu 

a sensação de loudness percebida pelo avaliador (Baker et al., 2001). 
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VII. CONCLUSÃO 

 

Ao passar de uma emissão suave para forte ambos os grupos apresentaram uma 

aumento significante nas medidas de F0 e NPS, não idosas e idosas diminuíram de 

forma significante o jitter e a proporção harmônico-ruído (PHR) respectivamente com a 

mudança de loudness, demonstrando com isso que a passagem para uma voz forte levou 

os grupos a uma emissão mais intensa e alta, jovens a mais periodicidade e idosas a 

mais ruído na voz. 

Analisando o comportamento das medidas sem a mudança de loudness,  a medida 

acústica de jitter apresentou-se menor de forma significante no grupo das não idosas 

tanto em loudness habitual quanto em loudness forte. De forma também significante, o 

shimmer  apresentou-se aumentado para não idosas em relação às idosas em loudness 

forte. 

 Ambos os grupos ao mudar de uma loudness habitual para uma loudness forte 

modificaram de forma significante a maioria da medidas acústicas analisadas, 

demonstrando assim que o aumento do esforço vocal, com uma voz mais intensa, 

interferiu de forma significante nas vozes de ambos os grupos. Na análise perceptivo-

auditiva os grupos não equipararam seu comportamento vocal, onde não idosas 

apresentaram mais medidas perceptivas com diferença significante com a mudança da 

loudness que as idosas.  



37 

 

 

Assim podemos dizer que a modificação da loudness pode ser um instrumento  

importante enquanto observação e comparação de vozes idosas em relação à vozes não 

idosas, tanto em medidas acústicas quanto perceptivas. Em especial, medidas acústicas 

como jitter e shimmer, demonstraram nesse estudo merecer investigações futuras, como 

medidas confiáveis para detectar o envelhecimento vocal e auxiliar terapias de 

reabilitação.       
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IX. ANEXOS 

a. Protocolo da Avaliação Perceptivo-Auditiva 

 

Avaliador (a): ________________________________________________ 

Voz 1 

Rouquidão       0_______________________________________________________10 

Aspereza         0______________________________________________________10        

Soprosidade    0_______________________________________________________10 

Astenia           0_______________________________________________________10 

Tensão            0_______________________________________________________10 

Instabilidade  0_______________________________________________________10 

Pitch               0_______________________________________________________10 

Loudness        0_______________________________________________________10 

Idade                                          € Jovem                       € Idosa  

 

Voz 2 

Rouquidão       0_______________________________________________________10 

Aspereza         0______________________________________________________10        

Soprosidade    0_______________________________________________________10 

Astenia           0_______________________________________________________10 

Tensão            0_______________________________________________________10 

Instabilidade  0_______________________________________________________10 

Pitch               0_______________________________________________________10 

Loudness        0_______________________________________________________10 

Idade                                          € Jovem                       € Idosa  
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b. Análise Acústica: Descrição dos Dados   

Tabela IX.1 Estatística descritiva do NPS (dB) médio da vogal “i” em loudness  
habitual nos grupos de idosas e não-idosas. 
 
NPS (dB) médio em loudness 
habitual 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  75,08   71,66  

Desvio-Padrão  8,02   5,73  

Mínimo  63,33   61,10  

Máximo  99,42   81,13  

Extensão  36,09   20,03  

Percentil       

25  70,51   68,39  

                    50 (mediana)  73,80   71,56  

75  77,58   77,02  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                       p = 0,176 

n = número de sujeitos 
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Tabela IX.2  Estatística descritiva do NPS (dB) médio da vogal “i” em loudness forte 
nos grupos de idosas e não-idosas. 
 
NPS (dB) médio em loudness 
forte 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  79,36   80,21  

Desvio-Padrão  6,29   4,56  

Mínimo  68,90   71,41  

Máximo  93,77   88,61  

Extensão  24,87   17,20  

Percentil       

25  75,19   76,68  

                    50 (mediana)  77,62   81,07  

75  82,52   82,80  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                       p = 0,271 

n = número de sujeitos 
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Tabela IX.3 Estatística descritiva do F0 (Hz) médio da vogal “i” em loudness  habitual, 
nos grupos de idosas e não-idosas. 
 
F0 (Hz) médio em loudness 
habitual 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  227,20   215,47  

Desvio-Padrão  60,23   35,14  

Mínimo  173,25   130,21  

Máximo  422,73   297,71  

Extensão  293,75   167,50  

Percentil       

25  188,32   192,61  

                    50 (mediana)  211,72   199,69  

75  229,99   224,96  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,918 

n = número de sujeitos 
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 Tabela IX.4  Estatística descritiva do F0 (Hz) médio da vogal “i” em loudness  forte, 
nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

F0 (Hz) médio em loudness 
forte 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  257,88   252,98  

Desvio-Padrão  47,09   68,06  

Mínimo  194,25   135,87  

Máximo  365,06   400,24  

Extensão  170,81   264,37  

Percentil       

25  214,56   204,51  

                    50 (mediana)  255,59   230,19  

75  273,97   247,16  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,668 

n = número de sujeitos  



49 

 

Tabela IX.5 Estatística descritiva da média dos valores do Jitter (local) da vogal “i” em  
loudness habitual nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

Jitter (local,%) médio em 
loudness habitual 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  0,80   0,36  

Desvio-Padrão  1,81   0,18  

Mínimo  0,21   0,13  

Máximo  10,35   0,86  

Extensão  10,14   0,73  

Percentil       

25  0,35   0,19  

                    50 (mediana)  0,43   0,35  

75  0,66   0,45  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,012 

n = número de sujeitos 
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Tabela IX.6 Estatística descritiva da média dos valores do Jitter (local) da vogal “i” em  
loudness forte nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

Jitter (local,%) médio em 
loudness forte 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  0,46   0,29  

Desvio-Padrão  0,24   0,13  

Mínimo  0,12   0,11  

Máximo  1,06   0,64  

Extensão  0,94   0,53  

Percentil       

25  0,26   0,17  

                    50 (mediana)  0,44   0,28  

75  0,53   0,37  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,002 

n = número de sujeitos 
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Tabela IX.7 Estatística descritiva da média dos valores do Shimmer (%) da vogal “i” em 
loudness habitual nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

Shimmer (local,%) médio em 
loudness habitual 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  2,77   2,77  

Desvio-Padrão  3,61   1,19  

Mínimo  0,67   0,77  

Máximo  21,49   5,36  

Extensão  20,82   4,59  

Percentil       

25  1,67   1,70  

                    50 (mediana)  2,09   2,73  

75  2,75   3,66  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,118 

n = número de sujeitos  
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Tabela IX.8 Estatística descritiva da média dos valores do Shimmer (%) da vogal “i” em 
loudness forte nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

Shimmer (local,%) médio em 
loudness forte 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  2,17   2,96  

Desvio-Padrão  1,10   1,44  

Mínimo  0,79   1,26  

Máximo  5,87   8,11  

Extensão  4,29   6,85  

Percentil       

25  1,44   1,71  

                    50 (mediana)  1,99   2,85  

75  2,53   3,68  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                       p = 0,014 

n = número de sujeitos 
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Tabela IX.9 Estatística descritiva da média dos valores da proporção harmônico-ruído 
da vogal “i” em loudness habitual nos grupos de idosas e não-idosas. 
 

Proporção harmônico-ruído 
média em loudness habitual 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  20,07   19,54  

Desvio-Padrão  4,80   6,29  

Mínimo  2,11   3,26  

Máximo  28,10   32,07  

Extensão  25,99   28,81  

Percentil       

25  18,58   16,05  

                    50 (mediana)  20,43   18,48  

75  22,96   21,97  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                       p = 0,581 

n = número de sujeitos 



54 

 

Tabela IX.10 Estatística descritiva dos valores da proporção harmônico-ruído da vogal 
“i” em loudness forte nos grupos de idosas e não-idosas. 

 

Proporção harmônico-ruído 
média em loudness forte 

Idosas Não-idosas 

n  30   30  

Média  17,86   18,03  

Desvio-Padrão  3,63   6,21  

Mínimo  11,89   8,97  

Máximo  26,30   30,65  

Extensão  14,41   21,68  

Percentil       

25  15,97   11,09  

                    50 (mediana)  17,52   18,95  

75  19,85   21,20  

Foi utilizado o Teste de Mann-Whitney                      p = 0,852 

n = número de sujeitos 
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c. Re-Teste das variáveis 

Tabela IX.11 Apresentação das médias dos “valores originais” e dos “valores repetidos”, no 
teste e re-teste das medidas perceptivas, com o total dos 20% de vozes repetidas.  
 habitual forte 

Medidas Valores 
originais 

Valores 
repetidos 

Valores 
originais 

Valores 
repetidos 

1,20 0,87 0,72 1,78 
Rouquidão 

p = 0,359 p = 0,154 
5,89 4,83 3,92 3,31 

Aspereza 
p = 0,286 p = 0,410 

5,32 4,75 3,28 3,12 
Soprosidade 

p = 0,594 p = 0,754 
5,14 4,00 5,06 4,30 

Astenia 
p = 0,241 p = 0,388 

3,30 2,21 4,85 5,45 
Tensão 

p = 0,138 p = 0,533 
4,49 5,09 5,05 2,68 

Instabilidade 
p = 0,507 p = 0,003 

3,37 4,06 5,59 5,90 
pitch 

p = 0,561 p = 0,695 
3,65 3,44 6,17 6,08 

loudness 

p = 0,074 p = 0,307 
p = significância 
Aplicação do Teste dos Postos Sinalizados de Wilcoxon, com o intuito de verificarmos possíveis diferenças entre 
‘valores originais’ e ‘valores repetidos’ 
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d. Gráfico 

O Gráfico IX.1 apresenta a porcentagem de vozes classificadas concordantes com a 
idade real, segundo a percepção do juiz, em loudness habitual e loudness forte. 

 
Gráfico IX.1 Apresentação da relação entre a idade real e a idade percebida em dois loudness. 

 

O Gráfico IX.2 apresenta os valores da Frequência Fundamental. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.2 Valores da Frequência Fundamental nas duas loudness do estudo para ambos os 
grupos.         
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O Gráfico IX.3 apresenta os valores do Nível de Pressão Sonora. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.3 Valores do Nível de Pressão Sonora nas duas loudness do estudo para ambos os 

grupos.         

 

O Gráfico IX.4 apresenta os valores de Jitter. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.4 Valores do Jitter (local) nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.         
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O Gráfico IX.5 apresenta os valores de Shimmer. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.5 Valores do Shimmer (%) nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.         
 

 

 

O Gráfico IX.6 apresenta os valores da Proporção Harmônico-ruído. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.6 Valores da Proporção harmônico-ruído nas duas loudness do estudo para ambos os 
grupos.         
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O Gráfico IX.7 apresenta os valores da Rouquidão. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.7 Valores perceptivos da Rouquidão nas duas loudness do estudo para ambos os 
grupos.         
 

 
O Gráfico IX.8 apresenta os valores da Aspereza. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.8 Valores perceptivos da Aspereza nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.         
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O Gráfico IX.9 apresenta os valores da Soprosidade. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.9 Valores perceptivos da Soprosidade nas duas loudness do estudo para ambos os 
grupos.  
 

O Gráfico IX.10 apresenta os valores da Astenia. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.10 Valores perceptivos da Astenia nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.  
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O Gráfico IX.11 apresenta os valores da Tensão. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.11 Valores perceptivos de Tensão nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.  
 

O Gráfico IX.12 apresenta os valores da Instabilidade. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.12 Valores perceptivos de Instabilidade nas duas loudness do estudo para ambos os 
grupos.  
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O Gráfico IX.13 apresenta os valores da pitch. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.13 Valores perceptivos de pitch nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.  

 

  
O Gráfico IX.14 apresenta os valores da loudness. 

 

i_h = habitual   i_f = forte 
Gráfico IX.14 Valores perceptivos de loudness nas duas loudness do estudo para ambos os grupos.  

 


