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1. INTRODUÇÃO  

A voz é um tema que interessa a todos os profissionais que dela fazem uso, em 

especial os cantores. É um instrumento único que não pode ser substituído quando 

sofre algum dano, temporário ou permanente. Por este motivo, a prevenção  é o aspeto 

mais importante a ter em conta por quem usa profissionalmente a voz (Stemple, Glaze 

& Klaben, 2010).  

O projeto “Tecnologia de Apoio em Tempo-Real ao Canto” enquadra-se num 

projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) que visa o 

desenvolvimento de tecnologias interativas de apoio ao ensino e aprendizagem de 

canto, bem como para a monitorização preventiva da voz, seja na forma cantada ou 

falada.  

Este projeto FCT é multidisciplinar, englobando especialistas nas áreas de 

ensino de canto, engenharia, terapia da fala e otorrinolaringologia. Tem como objetivo 

desenvolver soluções que auxiliem e otimizem o ensino e treino de canto, bem como a 

sua execução correta e segura prevenindo eventuais distúrbios vocais. Assim, é 

esperada a identificação de parâmetros de avaliação percetiva da voz cantada, 

investigando que características acústicas melhor se correlacionam, e desenvolver, a 

longo prazo, algoritmos eficientes para estimar essas relações.  

O termo disfonia representa alterações na emissão vocal por fatores 

comportamentais e/ou estruturais, o que impede a produção natural da voz. As 

disfonias são comuns em profissionais da voz, mais especificamente em cantores que, 

muitas vezes, selecionam ajustes musculares inadequados à voz cantada e/ou adotam 

um modelo de voz inadequado às suas características anátomo-fisiológicas laríngeas 

(Andrade et al., 2007) 

A disfonia pode ocorrer como resultado de uma interação entre fatores 

hereditários, comportamentais, estilo de vida e ocupacionais  (Fortes et al., 2007).  

No sentido de identificar sinais precoces de alterações vocais e a sua relação 

com parâmetros acústicos, percetivos e laringoscópicos, identificaram-se 22 cantores, 

de ambos os géneros, com idade superior a dezoito anos, com estilos musicais desde o 

lírico, rock, folk, fado e popular e um grupo de 14 não-cantores (profissionais que 

usam a voz falada). Construíram-se duas base de dados, correspondentes a cada grupo, 

contendo amostras de voz normal e amostras de voz com disfonia.  
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Para a avaliação das amostras de voz dos cantores, foi reunido um painel de 

especialistas, com experiência na avaliação de voz cantada, com o intuito de se 

realizar uma avaliação percetiva. Foram extraídos valores acústicos significativos 

correspondentes à avaliação percetiva dos peritos e comparados com os exames 

efetuados pelo médico otorrinolaringologista.  

A definição dos parâmetros e a sua comparação com a opinião de especialistas, 

permitiu analisar a variabilidade da voz normal e estudar, de forma preliminar, a 

fronteira de regimes de esforço na sua utilização na vertente falada ou cantada que 

podem conduzir a distúrbios vocais. 

 

1.1 VOZ CANTADA  

O mecanismo básico para falar e cantar é o mesmo, assim como os processos 

físicos envolvidos. A fala e o canto utilizam o mesmo aparelho de respiração, a mesma 

laringe, os mesmos ressonadores e os mesmos articuladores. Todavia, embora exista 

um único órgão e praticamente o mesmo grupo de músculos responsável pelas duas 

funções, há vários aspetos fundamentais relacionados à produção vocal que diferem. 

De facto, do ponto de vista funcional, cantar é essencialmente diferente de falar (Mota, 

Santos, Barbosa & Neto, 2010).  

No canto, os movimentos fonoarticulatórios são exigidos numa esfera muito 

maior que na fala. No espectro de frequência da voz cantada, a fonação é produzida 

com uma série mais rica de frequências fundamentais e harmónicos (em torno de duas 

oitavas e meia) e com intensidade mais forte do que durante a fala (Menaldi, 2004, in 

Andrade, et al., 2007).  

No canto, a respiração é programada de acordo com as frases musicais e 

pausas, o que não ocorre na fala, quando a entrada e saída de ar variam de acordo com 

a mensagem transmitida. Esse controle da respiração depende da intensidade do som, a 

altura, o timbre, a extensão e a duração da frase musical (Dinville, 2001, in Andrade, 

et al., 2007).  

A intensidade na fala é relativamente constante, o que não ocorre no canto, 

quando são necessárias variações controladas num limite que pode ir de 45 a 110 

deciBel. Esse amplo espectro sonoro está relacionado com a quantidade de ar 

expirado, com o nível de tensão das pregas vocais, que agem com resistência ao fluxo 

aéreo ao nível da glote, e à amplificação do som ocorrida nas caixas de ressonância, 
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proporcionando ao cantor uma fonação com menor gasto energético (Henrich et al., 

2003, in Andrade, et al., 2007).  

No canto, a projeção vocal é primordial, sendo necessário que a boca esteja 

mais aberta, reduzindo os obstáculos à projeção do som. Porém, se no canto o som se 

projeta de forma mais livre, essa configuração orofaríngea cria peculiaridades 

singulares para a formação das palavras, incluindo o abrandamento ou reforço de 

certas consoantes e a neutralização/fusão de vogais em determinados pontos da 

extensão vocal. Nesse caso, a mensagem não depende apenas das palavras, mas 

também dos aspetos musicais, necessitando de apurada qualidade vocal. Fatores como 

a distância do público e o objetivo a ser alcançado, tanto na voz falada quanto na voz 

cantada, determinam o tipo de projeção vocal (Henrich et al., 2003, in Andrade, et al., 

2007).  

Quanto à postura, durante a fala, ocorrem mudanças constantes. Tais variações 

são naturais, conhecidas como linguagem corporal, sendo úteis na complementação 

das ideias na fala (Behlau e Rehder, 1997 in Carmo et al. 2012). No canto, variações 

de postura corporal podem interferir negativamente na produção da sonora e na 

estabilidade da qualidade vocal. Costa e Silva (1998) relatam que uma postura 

adequada para a fonação seria manter um ângulo de 90º entre o queixo e a 

proeminência laríngea, favorecendo a livre movimentação da laringe no sentido 

vertical. 

Uma das questões colocadas relativamente às características da voz cantada, 

pertinentes no âmbito deste estudo, são as diferenças entre estilos de canto.   

Alguns estilos musicais têm exigências vocais que implicam tensões e 

constrições laríngeas, resultando numa qualidade vocal que pode ser intensamente 

desviada, áspera, rouca, tensa ou comprimida, marcada pelos excessos na produção 

dos sons (Gonsalves, Elisabeth & Behlau, 2010). 

Para analisar a voz cantada é preciso compreender as exigências específicas e 

as condições adversas de cada estilo musical. Existem muitos estudos em voz cantada, 

contudo a maioria é dirigida a cantores clássicos, que são maioritariamente treinados, 

mas que constituem apenas uma parte dos cantores (Gonsalves, Elisabeth & Behlau, 

2010). 

Em geral, os cantores líricos são bastante disciplinados no trabalho, visto que 

têm uma grande exigência em relação à qualidade vocal, musicalidade, perceção, 

afinação, timbre e extensão vocal. No canto popular, rock, folk e jazz, os ajustes 
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fonatórios aproximam-se dos ajustes de fala, e a interpretação é o principal recurso 

utilizado para a transmissão da emoção, verificando-se frequentemente imitações que 

podem causar disfonia.  

Na literatura, existem várias linhas de classificação das disfonias, sendo que, de 

acordo com a etiologia, alguns autores utilizam os termos disfonia funcional, 

orgânico-funcional e orgânica, na dependência da causa do distúrbio de voz (Behlau et 

al., 2004 in Andrade et al., 2007). 

Dados de literatura mostram que até 44% dos cantores apresentam durante a 

sua vida problemas de disfonia sendo as lesões inflamatórias as mais frequentes (27%) 

(Andrade, et al., 2007). A principal causa de lesão está relacionada ao abuso vocal e 

tensão nas pregas vocais, sendo geralmente consequência de uma compensação 

incorreta em casos de laringites, principalmente virais (Andrade, et al., 2007). 

As disfonias que ocorrem na voz cantada podem decorrer de vários fatores 

como: a falta de conhecimentos específicos sobre aspetos relacionados à produção 

vocal, classificação vocal errada, usos vocais incorretos, não utilização de técnicas de 

aquecimento e arrefecimento vocais (Dinville, 2001 in Andrade, et al., 2007), 

resultando no aparecimento ou agravamento de lesão laríngea, aumentando o risco de 

afastamento da atividade, e até mesmo, o possível comprometimento da carreira destes 

profissionais (Fortes et al., 2007).  

Para avaliar a alteração vocal, torna-se essencial realizar análises multifatoriais 

que permitam um conhecimento amplo, adequado e eficaz da função laríngea e da 

qualidade vocal. A multidimensionalidade da voz humana apenas pode ser 

compreendida com a complementaridade de distintas formas de caracterização vocal 

(Behlau, 2010).  Saliente-se, então, que nenhuma forma de avaliação substitui outra – 

todas são complementares (Ma & Yiu, 2006).  

 

1.2. AVALIAÇÃO DA VOZ 

A avaliação da voz humana implica uma complexa combinação de dados que 

permitem a construção de um quadro conceptual que possibilita e/ou suporta a 

explicação do “como” e “porquê” da perturbação vocal apresentada.    

No sentido lato, a perturbação da voz é caracterizada por toda e qualquer 

dificuldade ou alteração na emissão vocal que impede a produção natural de voz 

(Behlau e Pontes, 1995), condicionando a comunicação oral.  
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A voz desviada ou alterada engloba não só as perturbações dos parâmetros 

vocais (intensidade, altura tonal e timbre), como também as alterações cinestésicas (da 

dinâmica músculo-esquelética) que podem existir sem uma manifestação auditiva 

específica. O uso do termo voz disfónica engloba uma série ilimitada de sintomas, 

como: desvios na qualidade vocal, esforço na emissão do som, fadiga, perda de 

potência/projeção vocal (diminuição do volume), variações descontroladas da 

frequência fundamental, quebras da intensidade vocal, baixa resistência vocal e 

sensações desagradáveis na emissão.  

Reconhece-se a existência de perturbação vocal quando:  

1) A altura tonal, a sensação de intensidade e/ou a qualidade vocal são 

desagradáveis ou inadequadas para a idade ou sexo do indivíduo (do ponto 

de vista social/familiar);  

2) O indivíduo refere desconforto ou dor ao falar;  

3) Esta causa alguma preocupação ao próprio que necessita de ser resolvida 

(Tavares & Martins, 2007).   

Em contexto clínico – e de acordo com o Comitê de Foniatria da Sociedade 

Europeia de Laringologia – a avaliação da voz implica a recolha de informações 

através de: (1) anamnese ou entrevista clínica; (2) avaliação da fisiologia laríngea 

(laringoscopia indireta e/ou endoscopia e/ou estroboscopia e/ou electroglotografia, 

entre outros); (3) avaliação áudio-percetual; (4) exame funcional (avaliação músculo-

esquelética e aerodinâmica); (5) análise acústica; e, (6) autoavaliação do impacto 

psicossocial da voz (Dejonckere, 2001).  

À medida que a educação artística evolui, torna-se cada vez mais importante 

avaliar a voz de forma objetiva no sentido de treinar competências, facilitar o 

autoconhecimento vocal e evitar o desenvolvimento de padrões inadequados (Xue-jun, 

Lan-e, Xiu-xin, 2009). 

A avaliação acústica – quando utilizada no âmbito da intervenção terapêutica 

nas perturbações vocais – permite quantificar, de modo não invasivo, as características 

da voz humana (Awan & Roy, 2009). Podem ser estabelecidos padrões de 

normalidade/desvio dos parâmetros que ajudem à comparação do próprio utilizador 

antes e depois da utilização de uma determinada técnica ou até após tratamento vocal 

(Xue-jun, Lan-e, Xiu-xin, 2009).  

Contudo, a maioria dos métodos de diagnóstico e avaliação são desenhados 

para detetar alterações de voz com algum nível de gravidade e dirigidos à voz falada 
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(Lamarche, 2009). Tradicionalmente, as vogais sustentadas produzidas com níveis 

confortáveis de amplitude e frequência (Pinho et al., 2006) são usadas como amostra a 

analisar acusticamente e, assim, caracterizar a qualidade vocal de um indivíduo, dada a 

sua facilidade de compreensão e produção, registo e análise (Pouchoulin, 2008). 

As tarefas de fala encadeada possibilitam uma avaliação mais realista, contudo 

traduzem maior variabilidade e complexidade de parâmetros acústicos (Maryn et al., 

2009). Por outro lado, a correlação entre os resultados destas duas dimensões não é 

nem óbvia nem direta, sendo ainda matéria de investigação e debate, o que denota a 

dificuldade clássica que existe em exprimir a acuidade auditiva humana através de 

modelos matemáticos (Maryn et al., 2009). 

 

2. ENQUADRAMENTO 

2.1. OBJETIVOS  

Os trabalhos a desenvolver no âmbito desta bolsa com a duração de doze 

meses, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), no âmbito do 

projeto PTDC/SAU-BEB/104995/2008, visam contribuir para dar realização aos 

objetivos propostos no âmbito das Tarefas 4 e 6 do mesmo.  

Os objetivos são: 

1) Identificar os distúrbios vocais mais frequentes nos cantores; 

2) Identificar parâmetros percetivos com associação a distúrbios vocais; 

3)  Relacionar características acústicas com parâmetros percetivos indicadores 

de alteração da voz; 

4) Sinalizar características específicas do sinal acústico para detetar o mais 

precocemente fatores de risco (por exemplo, a tensão), que podem originar 

alterações de voz; 

5) Correlacionar dados acústicos com informação de vídeo 

laringoestroboscopia de forma a concluir sobre perfis funcionais e 

biomecânicos que caracterizam a voz normal e alterada; 

6) Estabelecer uma margem de segurança entre o uso normal e com prejuízo 

para a voz;  

7) Desenvolver um ambiente de software permitindo aos cantores acompanhar 

a sua voz em tempo real, com o objetivo de detetar os fatores de risco que 

podem evoluir para distúrbios da voz.  
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Para tal foi necessário: 

 Interagir com cantores voluntários com anomalias vocais; 

 Recolher e processar vozes patológicas ou com anomalias; 

 Construir e estruturar bases de dados contendo registos de vozes de 

cantores exibindo alterações sentidos pelo próprio; 

 Coadjuvar especialistas no diagnóstico médico, nomeadamente em exames 

laríngeos com vista à completa caracterização dos problemas de voz 

detetados/declarados; 

 Assistir à análise acústica das amostras de voz cantada com o objetivo de 

identificar características acústicas com boa correspondência com as 

alterações vocais identificadas/diagnosticadas; 

 Diligenciar nos procedimentos de ética médica inerentes à recolha e 

utilização de informação. 

 

2.2. PLANO DE TRABALHOS 

 O trabalho foi definido e organizado com cronogramas trimestrais, tendo em 

vista os procedimentos inerentes à concretização de objetivos e do tempo previsto de 

implementação de cada etapa.  

No primeiro trimestre houve: 

 Recolha de bibliografia revelante de suporte ao estudo; 

 Definição dos procedimentos de recolha e análise de dados; 

 Identificação de possíveis voluntários interessados na realização das provas; 

 Informação sobre as condições do estudo e vantagens associadas; 

 Elaboração de questionário e consentimento informado para os participantes; 

 Pré-teste dos procedimentos com o público-alvo. 

No segundo trimestre, houve: 

 Identificação da Casa da Música para a cedência de espaço para as recolhas; 

 Divulgação do estudo por redes de contactos ligadas ao canto; 

 Calendarização das recolhas face à disponibilidade da sala e dos cantores; 

 Recolha de dados ao primeiro grupo de cantores; 

 Elaboração dos procedimentos de ética médica; 



 

15 
 

 Apresentação dos documentos solicitados à Comissão de Ética do Centro 

Hospitalar de São João (CHSJ).  

No terceiro trimestre, houve: 

 Ajustamento de procedimentos identificados pela Comissão de Ética no 

processo de anonimato dos participantes – atribuição de códigos e outros 

procedimentos fundamentais no cumprimento do consentimento informado; 

 Discussão com o médico otorrinolaringologista (ORL) sobre os procedimentos 

de análise conjunta, bem como o protocolo a usar com o público-alvo; 

 Identificação de novos cantores voluntários; 

 Calendarização de recolhas de acordo com a disponibilidade do médico ORL, 

do espaço no CHSJ e dos cantores; 

 Recolha de dados com análise de questionário, gravação das vozes e análise 

laríngea efetuadas no mesmo dia e local; 

 Acompanhamento no diagnóstico médico com o ORL em exames laríngeos. 

No quarto trimestre, houve: 

 Acompanhamento de recolhas de voz e diagnóstico médico no CHSJ; 

 Recolha de amostras vocais de profissionais da voz falada; 

 Construção e estruturação de bases de dados de voz cantada e falada; 

 Apoio na construção do site para avaliação do painel de peritos; 

 Apoio aos membros da equipa da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP) na identificação de parâmetros acústicos com relação a sinais 

percetivos; 

 Interpretação da análise do painel de peritos de Terapeutas da Fala (TF) e das 

correspondências estatísticas identificadas.  

 Interpretação e discussão dos resultados face à relação da avaliação médica, 

percetiva, acústica e do próprio indivíduo.  

 

2.3. METODOLOGIA  

 Foi aplicada uma metodologia exploratória e descritiva, que incluiu a recolha 

de dados através de questionário, recolha de provas de voz, seleção de casos, 

elaboração de um painel de peritos para avaliação das provas percetivas, avaliação dos 

casos selecionados através de exames laríngeos efetuados pelo ORL, seguindo-se uma 

análise descritiva e estatística comparativa. 
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A escala mais conhecida e usada mundialmente é a GRBAS, de Hirano (1981) 

(Wirz & Beck, 1995, in Pouchouli, 2008). Esta foi desenvolvida e implementada em 

1969 pelo Comité para Testes da Função Fonatória da Sociedade Japonesa de 

Logopedia e Foniatria, baseada nos trabalhos de Isshiki et al. (Pinho & Pontes, 2008). 

É uma escala compacta e de simples utilização, eficaz para a triagem vocal, que avalia 

a fonte glótica, pelo que depende da sonorização do sopro pulmonar durante a 

produção de vogais sustentadas ( /a/ ou /ε/ ), leitura ou fala encadeada (Pouchouli, 

2008).  

Existem críticas ao uso desta escala, nomeadamente porque não contempla a 

classificação da adequação da frequência fundamental e outras características da voz.  

Sugere-se então a adoção, no Brasil, da escala RASAT a partir da GRBAS. A 

escala RASAT obedece ao mesmo sistema de classificação da GRBAS, em quatro 

níveis, contudo são também contemplados valores intermédios (exemplo 1,5; 2,5). A 

avaliação baseia-se em amostras de vogais sustentadas (/a/ ou /ε/) ou fala encadeada.   

Em 2008, Pinho & Pontes acrescentaram o parâmetro I (Instabilidade) à escala 

previamente explicada, traduzindo a flutuação de qualidade da voz avaliada. 

Mantiveram os procedimentos de recolha de dados e caracterização da escala RASAT,  

de 2002. A RASATI continua a centrar-se na avaliação do nível laríngeo, sendo um 

procedimento de triagem vocal rápido, compacto e fiável, com elevado grau de 

confiabilidade.  

Para a avaliação percetiva dos peritos foi escolhida a escala RASATI (R-

Rouquidão; A-Aspereza; S-Soprosidade; A-Astenia; T-Tensão; I-Instabilidade) - 

Anexo 1. Adicionalmente, o fato de ser uma escala de língua portuguesa e 

comummente utilizada por TF’s portugueses, reforçou a eleição da RASATI como 

parte da metodologia de recolha da opinião dos peritos no âmbito deste estudo. 

 Relativamente às provas escolhidas para recolher informação dos cantores, 

optou-se por vogais sustentadas, fala encadeada e canto.  

O prolongamento de vogais pode ser usado para obter informação sobre a 

duração fonatória, o controle pneumofonoarticulatório, níveis de “pitch” e “loudness” 

confortáveis, a presença de alterações e a capacidade de manter uma articulação 

estável. 

Realizar variações em escala musical de uma mesma vogal usa-se para 

determinar a faixa de frequência do sujeito. O mesmo raciocínio aplica-se à variação 

da intensidade vocal (Murdock, 2005). Contudo, Hammarberg (1986) considerou que 
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as vogais sustentadas não permitem uma avaliação percetual completa e correta das 

características fonatórias, uma vez que os falantes podem sentir-se poucos 

confortáveis nesta prova, culminando em dados derivados de um comportamento 

vocal não natural e, assim, incaracterístico (Parsa & Jamieson, 2001).   

O uso da leitura de um texto foneticamente equilibrado é sugerido por alguns 

autores como a prova que mais se aproxima do discurso espontâneo. Este tipo de 

amostra pode ser usado para obter informações para além das exclusivamente 

fonatórias, tais como: precisão articulatória, consistência e manutenção, influências 

co-articulatórias, padrões de entoação, velocidade de fala, características e duração 

(Murdock, 2005).  

No âmbito desta investigação, foi realizada análise percetiva de todas as provas 

pelo painel de peritos. Contudo, a extração de valores acústicos realizou-se apenas 

para vogal sustentada, em aumento de intensidade e de pitch. Um dos objetivos 

principais decorrentes deste estudo é a possibilidade de adequar medidas acústicas 

para parâmetros de fala e canto, desafiando as atuais metodologias que não permitem 

ainda para tirar dados consistentes destas provas. 

 

 2.4. RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS  

 O primeiro passo para a recolha de dados consistiu na divulgação do estudo 

através de redes de contacto de escolas e professores de canto (Anexo 2). 

Identificaram-se escolas com cursos superiores de canto, grupos corais, grupos de fado 

e outros contactos. Foram afixados cartazes em locais de grande afluência de cantores, 

enviados e-mails e divulgado o estudo através de redes sociais. Calendarizaram-se dias 

de recolha inicialmente na casa da Música e posteriormente no CHSJ, tendo-se 

agendado marcações consoante a disponibilidade apresentada pelos participantes.  

 No caso da recolha da amostra de profissionais de voz falada, foi feita uma 

amostra de conveniência de docentes e não docentes ligados à FEUP. A divulgação foi 

efetuada por e-mail interno e a calendarização feita diretamente com os elementos da 

equipa, nas instalações da própria faculdade.  

O procedimento utilizado em ambos os casos implicou, em primeiro lugar, o 

preenchimento do questionário individual (Anexo 3). Este era constituído por sete 

grupos principais de questões: a) experiência de canto/lecionar; b) auto perceção da 

voz; c) problemas gerais de saúde; d) problemas específicos da voz; e) 
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limitações/sensações subjetivas atuais na voz; f) saúde vocal, considerando os 

contextos de utilização da voz, hábitos vocais e outros que influenciam diretamente a 

voz. 

 Juntamente com o questionário, era entregue ao participante um consentimento 

informado (Anexo 4), redigido de acordo com o modelo da Declaração de Helsínquia - 

Associação Médica Mundial (editada em Edimburgo, 2000) e um documento de 

informação aos participantes quanto aos objetivos da investigação.  

 Foi atribuído um código a cada participante, mantendo o anonimato dos dados. 

O código foi atribuído usando-se uma letra do alfabeto, consoante a ordem de chegada 

do participante, seguido da data da recolha (ex. A_13032013).  

Depois de preenchido o questionário era fornecida uma explicação ao 

participante sobre os procedimentos inerentes à gravação, realizando-se de seguida as 

provas:  

1) vogal /a/ sustentada;  

2) vogal /a/ com crescendo de intensidade;  

3) vogal /a/ com crescendo de altura tonal;  

4) canto da música “Parabéns a Você”,  

5) leitura do texto “O Vento Norte e o Sol” (Anexo 5) e, no caso dos 

profissionais de voz falada, acrescentou-se uma prova de leitura de uma frase e 

contagem em diferentes projeções de voz (volume fraco, normal e forte).  

 O que motivou a escolha destas provas foi a possibilidade de analisar a voz dos 

cantores e não-cantores em toda a sua dinâmica, nomeadamente a sustentação de notas 

musicais, crescendo de intensidade e variações de altura tonal. Quanto à seleção de 

música “Parabéns a Você”, optou-se pela mesma devido ao conhecimento geral que os 

participantes têm dela, independentemente do seu estilo musical. O texto “O Vento 

Norte e o Sol” é uma versão portuguesa do texto “The North Wind and The Sun” 

traduzido e validado em várias línguas, cuja vantagem é o seu equilíbrio fonético e 

dimensão.  

 No sentido de testar as ferramentas de recolha, foram selecionados 3 cantores 

para a realização de um pré-teste. O objetivo do pré-teste foi essencialmente testar a 

ferramenta com uma amostra da população-alvo. Os cantores selecionados 

contribuíram com a sua experiência como utilizadores, ajudando a equipa de 

investigação a clarificar alguns dos itens do questionário, reduzindo a ambiguidade 

dos conceitos.  
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 Neste mesmo pré-teste foi testado o “guia das provas”, um ficheiro áudio que 

contém a explicação de cada uma das provas e a respetiva exemplificação, reduzindo-

se o tempo de aplicação do procedimento e agilizando a recolha.  

 Quer no pré-teste, quer na recolha oficial dos dados, as amostras de voz foram 

recolhidas através de um microfone de cabeça “Earset Micro MKE1 capsule” da 

marca “Sennheiser”, usando-se uma placa de captura “UA – 25 EX” da marca 

“Roland”. O software de gravação das vozes usado foi o “Audacity”, versão 2.0.2. 

 A realização dos exames laríngeos foi apenas realizado para os participantes da 

voz cantada. Era efetuado depois de concluídas as gravações das cinco provas de voz, 

para maior conforto do participante. Inicialmente foram feitas recolhas na Casa da 

Música, com o plano de seguidamente os cantores realizarem os exames no CHSJ. 

Contudo, uma vez que a realização dos exames pelo ORL só ficou autorizada um mês 

e meio depois, estas provas foram descartadas.  

 Numa segunda fase, este aspeto foi tido em atenção e o facto dos 

procedimentos de recolha serem no mesmo dia eliminou variáveis como o estado de 

saúde ou fadiga vocal do participante no momento da recolha.  

   A possibilidade de efetuar os exames laríngeos no CHSJ foi concedida pela 

Comissão de Ética do hospital no seguimento de um pedido formal por parte dos 

investigadores responsáveis.  

 Depois de recolhidas as amostras de voz dos cantores, estas foram colocadas 

num site para avaliação de TF’s. Foi reunido um painel de peritos com experiência na 

avaliação de cantores nos últimos 12 meses e com experiência na avaliação de 

disfonias ligeiras. O site compilou as amostras de voz dos 22 participantes, ao longo 

das cinco provas, distribuídas de forma aleatória. Os peritos preencheram um 

questionário inicial e receberam indicações de como classificar as amostras segundo a 

escala RASATI. 

 No caso da avaliação da voz dos profissionais de voz falada, utilizou-se 

igualmente um site similar, contudo a avaliação percetiva foi efetuado apenas pela 

terapeuta diretamente ligada à investigação.  

 Para a recolha efetuada pelo ORL, a ferramenta de recolha foi um 

laringoestroboscópio rígido (Sistema Xion Endostrob-dx, com lupa de 70 graus e 

software Divas versão 2.1.). Estudos revelam que o uso da videoestroboscopia pode 

alterar o pré-diagnóstico em até 18% dos pacientes, e fornecer informação diagnóstica 

adicional para até 29% dos casos, pelo que o seu uso proporciona informações 



 

 
20 

importantes na avaliação do profissional da voz (Fortes et al., 2007). No momento do 

exame as imagens eram gravadas em vídeo, servindo de posterior análise. 

A análise de todos os dados recolhidos foi feita através dos programas: “Voice 

Studio” versão 1, o “Praat” versão 5.3.32, SPSS versão 20 e Excel.   

 

3. PROCEDIMENTOS  

3.1. TRATAMENTO DOS DADOS  

Depois de recolhidos os dados das gravações, foi feita uma análise preliminar. 

Identificou-se, amostra a amostra, zonas onde os parâmetros percetivos eram mais 

evidentes e qual a sua expressão ao nível de espectro acústico. Foram analisados os 

parâmetros de “Jitter”, “Shimmer” e “HNR”. A presença de sub-harmónicos e 

aumento de energia foi também alvo de interpretação, sendo um dos principais 

objetivos desta análise a extração de um padrão acústico revelador de tensão.  

 

 

Imagem 1: Janela demostrativa do espectrograma obtida a partir de uma vogal sustentada tensa. 

O eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical a frequência. A escala de 

cinzentos denota intensidade, sendo o mais escuro a zona de mais intensidade e a mais 

clara, de menor intensidade. Como se pode verificar, existe um contínuo de 

intensidade bastante marcante, comparativamente a outras vogais sustentadas de 

cantores que não revelavam sinais percetivos de tensão.  

Acusticamente foi ainda possível captar desta mesma vogal sustentada através 

de um diagrama espectral revelando a presença de sub-harmónicos, apresentado na 

Imagem 2. 
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Imagem 2: Janela demonstrativa de diagrama espectral denotando a presença de sub-harmónicos e 

aumento de energia nas altas frequências, em vogal sustentada tensa. 

Do número total de participantes analisados, selecionaram-se 22 cantores e 14 

não-cantores para incorporar a base de dados. A avaliação áudio-percetiva das vozes 

foi apresentada numa página Web, escutada segundo uma ordem aleatória. A página 

Web consistia num conjunto de oito páginas: uma de introdução, com a informação 

inicial mais importante sobre o enquadramento do estudo (Imagem 3); uma com o 

questionário de caracterização dos peritos (Imagem 4); cinco para a classificação de 

cada uma das provas (Imagem 5) e uma final de agradecimento. 

Cada uma das páginas de amostras de voz possuía a listagem das vozes dos 

participantes naquela prova. Para cada amostra avaliada existia um conjunto de seis 

“drop down list”, correspondentes aos parâmetros da RASATI (Imagem 6), contendo a 

possibilidade de classificar a voz numa escala numérica intercalar de 0 a 3. A cada 

parâmetro da RASATI corresponde uma explicação sucinta (Imagem 7).  
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Imagem 3: Janela com informação inicial. 

 

Imagem 4: Janela de questionário de caracterização dos peritos. 
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Depois de ouvidas as amostras e serem selecionados os valores de cada prova, 

o perito deveria submeter a avaliação e passar para a prova seguinte. O tempo testado 

e previsto para a avaliação era de 50 minutos. Ao concluir cada módulo da avaliação, 

esta ficava definitivamente guardada na base de dados, podendo ser feito um intervalo 

entre os módulos sem risco de se perder a avaliação dos já submetidos. 

Cada estímulo podia ser escutado repetidamente, de acordo com a necessidade 

de cada perito para realizar a classificação de cada um dos seis parâmetros percetivos. 

Quando todos os campos tivessem sido classificados, o avaliador poderia corrigir 

qualquer das respostas dadas e avançar para a próxima página. 

 

 

Imagem 5: Janela de classificação para cada uma das provas. 
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Imagem 6: Janela demonstrativa da definição de cada parâmetro (âncora). 

 

Imagem 7: Janela demonstrativa da drop-down-list com a classificação numérica. 

 

A resposta final ficava registada automaticamente numa base de dados SQL 

construída para o efeito. Mecanismos asseguraram que no caso da avaliação das vozes 

não ser feita numa só sessão, não se perderiam as avaliações já efetuadas nem a 

informação de quais as provas que já tinham sido avaliadas e as que ainda não tinham. 

Estes mecanismos consistiram também numa salvaguarda no caso de existirem 

problemas com o serviço de internet, a fim de não se perderem as avaliações já feitas 

no caso de perca de ligação no decorrer da avaliação. 

 Para a extração de medidas acústicas foi usado o “Voice Studio” e, para a 

análise das mesmas, para além deste programa foi também usado o “Praat”. Os dados 

do questionário, percetivos, acústicos e médicos foram inseridos no SPSS, 

categorizados de forma a simplificar a posterior análise.  

 Foi efetuada uma análise descritiva dos participantes, a caracterização dos 

peritos, testes à normalidade dos parâmetros acústicos e percetivos, estudo da variação 

dos mesmos e correlações entre as variáveis.  
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 Quanto aos exames laríngeos, a análise exploratória efetuada pelo ORL, foi 

traduzida numa análise de SPSS, com as variáveis presença/ausência de patologia e 

qual o tipo de disfonia apresentada pelos participantes.  

 

3.2. ANÁLISE DOS DADOS 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA DE CANTORES 

A amostra de participantes no estudo foi constituída por 22 cantores, 16 

mulheres e 6 homens, com idades distribuídas entre os dezoito e os setenta e dois anos, 

com média de trinta e quatro anos e desvio padrão de 14,077. A distribuição de 

habilitações literárias são licenciatura (54,5%), ensino secundário (22,7%), mestrado 

(18,2%) e ensino preparatório (4,5%).  

Todos eles têm experiência atual em canto e 81,8% tiveram acesso a treino 

vocal. A experiência de canto é de 31,8% de 1-5 anos, e 22,7% igualmente para os 

intervalos de 6-10, 11-15 e 16 ou mais anos.  

O número de horas semanais dedicadas a cantar são 40,9% de 3-6 horas, 27,9% 

a cantar 9 ou mais horas, 22,7% de 1-3 horas e 9,1% de 1-9 horas.  

Relativamente à auto perceção da voz, 86,4% gostam da sua voz, 63,6% 

sentem tensão física quando fala ou canta, a mesma percentagem para quem 

perceciona quebra de registo. A qualidade de voz inconsistente
1
 é referida por 54,5% 

dos cantores, 27,3% sentem dificuldade em manter o tom e 68,2% sentem 

modificações da voz falada depois de cantar. No gráfico 1 é possível observar que 

22,6% classificam a sua voz como frágil e 12,9% percecionam a sua voz soprosa e 

instável.  A percentagens de referências a “outra”, abarca termos como “estável”, 

“segura”, “pouca intensidade” e “grave”, sendo esta última referida por vários 

participantes.  

  

                                                           
1
 Alterações involuntárias e não controladas que produzem variações na normal dinâmica da 

voz. 
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No que diz respeito a problemas gerais de saúde, 63,6% tiveram nos últimos doze 

meses problemas gerais de saúde e 50% tiveram problemas relacionados 

especificamente com a voz. Na categoria de limitações/sensações subjetivas da voz, 

72,7% referem algum tipo de queixa (ex. falhas na voz, cansaço). 

O comportamento vocal abusivo mais referido foi falar continuamente (26,3%), 

falar rápido (21,1%) e os comportamentos menos frequentes no grupo de cantores 

foram gritar e sussurrar (2,6%).  

Segundo o exame médico no âmbito do estudo, efetuado no mesmo dia das 

respostas do questionário, verificou-se que 40,9% não apresentam qualquer tipo de 

disfonia (logo, a voz considera-se normal), 18,2% têm disfonia funcional (ex. disfonia 

por tensão músculo-esquelética) e a mesma percentagem tem disfonia orgânica (ex. 

sulco vocal). Nas categorias de disfonia orgânico-funcional e disfonia orgânica, 

considera-se a presença de patologia vocal. Dos restantes 13,6% tem uma difonia 

orgânico-funcional (ex. nódulos) e uma minoria apresentou um exame inconclusivo – 

9,1%, devido a baixa visibilidade do vídeo e impossibilidade do participante realizar a 

laringoestroboscopia.  

3,2 
6,5 6,5 

12,9 

22,6 

9,7 

12,9 

25,8 

NORMAL ROUCA ÁSPERA SOPROSA FRÁGIL TENSA INSTÁVEL OUTRA 

Gráfico 1: Auto classificação da voz pelos cantores [22 cantores em análise]. 
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Gráfico 2: Distribuição de patologia vocal [22 cantores em análise]. 

 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA DE PROFISSIONAIS NÃO CANTORES 

Paralelamente à recolha de amostras de voz de profissionais de voz cantada, 

também se procedeu à recolha de informação sobre profissionais que usam a voz 

falada como instrumento de trabalho.  

A amostra de participantes neste âmbito foi constituída por 14 participantes, 6 

mulheres e 8 homens, com idades distribuídas entre os 36 e os 64 anos, com média de 

50 e desvio padrão de 8,70. A distribuição de habilitações literárias são licenciatura 

(14,3%) e doutoramento (85,7%).  

Desta amostra, 92,9% são docentes e destes, apenas 28,6% tiveram treino vocal. 

Quanto à experiência profissional 71,4% têm dezasseis anos ou mais de atividade 

docente. O número de horas semanais dedicadas a falar profissionalmente traduzem-se 

numa percentagem de 57,1% com 9 ou mais horas, enquanto que 35,7% usa a voz de 6 

a 9 horas por semana. Face à utilização da voz noutros contextos profissionais, apenas 

7,1% respondeu afirmativamente a este item.  

Relativamente à auto perceção da voz, 78,6% gostam da sua voz, 42,9% sentem 

tensão física quando falam. A dificuldade em projetar a voz é referida por 85,7% da 

amostra, 57,1% percecionam um tom habitual monocórdico e todos sentem cansaço 

depois de falar durante várias horas. No gráfico 3 é possível observar que as 

características vocais mais percecionadas pelo grupo de participantes, foram a 

instabilidade (28,6%), seguindo-se a soprosidade e rouquidão (21,4%).  

40,9 

18,2 
13,6 

18,2 

9,1 
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Gráfico 3: Auto classificação da voz pelos profissionais de voz falada 

 

No que diz respeito a problemas gerais de saúde, 42,9% tiveram nos últimos doze 

meses algo a referenciar e 50% tiveram problemas relacionados especificamente com 

a voz. Na categoria de limitações/sensações subjetivas da voz, 78,6% referem algum 

tipo de queixa (ex. falhas na voz, cansaço). 

O comportamento vocal abusivo mais referido foi falar rápido e falar 

continuamente (25%), gritar (20,8%) e os comportamentos menos frequentes foram rir 

efusivamente (4,2%) e sussurrar (8,3%).  

 

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE PERITOS 

A constituição de painéis de juízes para a avaliação percetiva visa reunir um 

conjunto próximo de opiniões, que reduzam a subjetividade (i.e. os erros de medida) 

deste tipo de avaliação (Eadie & Baylor, 2006). 

Para avaliação das vozes dos cantores, foram selecionados seis TF’s peritos na 

área da voz, sendo estes 1 homem e 5 mulheres. Relativamente ao contexto, um perito 

só trabalha no serviço privado, dois só trabalham no serviço público e três trabalham 

em contexto público e privado. Todos tiveram experiência de avaliação de cantores 

nos últimos doze meses, dois têm menos de dez anos de experiência profissional e 

quatro têm mais de dez anos de experiência. Destes peritos, três têm mais frequência 

de atendimento de casos de voz patológica e os outros três têm mais com experiência 

em aperfeiçoamento vocal. Este painel de peritos contou com a participação da autora 

21,4% 21,4% 

7,1% 

21,4% 

28,6% 

7,1% 

NORMAL ROUCA ÁSPERA SOPROSA INSTÁVEL OUTRA 
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da escala RASATI, permitindo a obtenção de um valor padrão de classificação vocal 

segundo esta escala.  

 

DESCRIÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DOS PARÂMETROS ÁUDIO-PERCETIVOS  

No sentido de identificar quais os parâmetros percetivos mais acentuadamente 

classificados pela amostra de peritos, foi selecionada a classificação média de cada 

parâmetro para cada prova, bem como analisado o desvio padrão (Dp) e a mediana 

para a amostra de cantores.   

A gama corresponde à classificação: 0 (Normal) – nenhuma alteração é 

identificada; 1 (Leve) – para alterações vocais discretas ou em caso de dúvida; 1,5 

(Leve-Moderado) – alteração vocal leve a moderada; 2 (Moderado) – quando a 

alteração é evidente; 2,5 (Moderado-Intenso) – alteração moderada a intensa; 3 

(Intenso) – alterações vocais extremas. 

Na tabela 1 é possível verificar que os parâmetros mais classificados na 

globalidade são a instabilidade (0,745), seguido da tensão (0,661) e soprosidade 

(0,645).  

Prova Rouquidão Aspereza Soprosidade Astenia Tensão Instabilidade 

Vogal 

Sustentada 

Média ,511 ,439 ,731 ,277 ,580 ,845 

Dp ,7653 ,6510 ,7055 ,5968 ,6678 ,6828 

Mediana ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 ,0000 1,0000 

Aumento de 

Intensidade 

Média ,667 ,504 ,648 ,220 ,765 1,023 

Dp ,7558 ,6948 ,6589 ,5360 ,7269 ,7358 

Mediana ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 1,0000 1,0000 

Aumento de 

Pitch 

Média ,481 ,371 ,731 ,106 ,905 ,920 

Dp ,6751 ,5881 ,6521 ,3604 ,7075 ,6903 

Mediana ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 1,0000 1,0000 

Canto 

Média ,337 ,311 ,693 ,117 ,652 ,663 

Dp ,6315 ,5612 ,6615 ,3801 ,6566 ,7111 

Mediana ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 1,0000 1,0000 

Texto 

Média ,379 ,345 ,424 ,080 ,402 ,273 

Dp ,5897 ,6151 ,5187 ,3016 ,5609 ,5434 

Mediana ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 

Total 

Média ,475 ,394 ,645 ,160 ,661 ,745 

Dp ,6945 ,6258 ,6507 ,4541 ,6858 ,7238 

Mediana ,0000 ,0000 1,0000 ,0000 1,0000 1,0000 

Tabela 1: Médias das classificações dos peritos 
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Através dos valores de mediana, confirmamos que as classificações mais 

predominantes são as alterações ausentes e leves. Destes parâmetros a instabilidade é 

aquele que apresenta mais consistência, principalmente nas três primeiras provas, dado 

o valor de desvio padrão ser comparável ou inferior à média.  

Adicionalmente, pela análise da tabela 1 é ainda possível concluir que a 

“Rouquidão”, a “Aspereza” e a “Instabilidade” são mais evidentes na prova de 

aumento de intensidade. A “Soprosidade” encontra-se mais evidente nas provas de 

vogal sustentada e aumento de pitch. A “Astenia” é mais notória na vogal sustentada e 

menos no texto. A “Tensão” está bastante presente na subida de pitch, mas também no 

aumento da intensidade. Por fim, a “Instabilidade” está presente em quase todas as 

provas com classificações altas por parte dos peritos, exceto no canto e na leitura do 

texto.  

 

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA INTER-AVALIADOR 

 Para avaliar o grau de consistência dos julgamentos dos peritos, usou-se o 

indicador “Alfa de Cronbach”. Este índice fornece uma subestimativa sobre a 

verdadeira fiabilidade das medidas usadas.  

 Verificou-se com este teste estatístico o grau de concordância dos avaliadores face 

às classificações dos parâmetros “Rouquidão”, “Aspereza”, “Soprosidade”, “Astenia”, 

“Tensão” e “Instabilidade”. Esta análise tem por objetivo verificar se algum perito 

prejudicava de forma consistente as avaliações, classificando de forma 

substancialmente dispersa.  

  De um modo geral, uma medida é considerada como tendo uma fiabilidade 

apropriada quando o alfa é, pelo menos, 0,70. Contudo, em alguns contextos de 

investigação, um alfa de 0,60 já é considerado aceitável, desde que haja uma 

interpretação cuidadosa dos dados (Maroco & Garcia-Marques, 2006).  

  A revisão da literatura demonstra que a avaliação percetual faz depender a sua 

validade de vários aspetos como sejam: as tarefas de avaliação, o tipo de escala usada 

e o formato das respostas, a qualidade vocal das amostras de voz em análise, a 

preparação e experiência prévias do avaliador e a existência de parâmetros vocais 

externos (por exemplo, fenómenos de coarticulação, características suprassegmentais) 

que funcionem como “âncoras” ao ouvinte. 
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  Diversos estudos mostram que a variabilidade de classificações de vozes 

individuais é maior para as ligeira a moderadamente alteradas, do que as dos extremos 

- normais ou severamente perturbadas (Eadie & Baylor, 2006). 

  Na tabela 2 é possível confirmar que o “Alfa de Cronbach” é superior a 0,70 no 

parâmetro de “Rouquidão” para a prova de vogal sustentada, para o aumento de 

intensidade e para a prova de canto. O parâmetro “Aspereza” não é superior ao valor 

de 0,70 em nenhuma das provas, o que indica que não é um parâmetro consistente 

entre avaliadores, apesar das referências textuais fornecidas. A “Soprosidade” apenas 

não é consistente para o aumento de pitch e leitura de texto. A “Astenia“ e “Tensão” 

são consistentes apenas na vogal sustentada. A “Instabilidade”, à semelhança da 

“Rouquidão” e “Soprosidade”, é consistente nas provas de vogal sustentada, aumento 

de intensidade e prova de canto.  

 

Prova Rouquidão Aspereza Soprosidade Astenia Tensão Instabilidade 

Vogal 

Sustentada 

Alfa de 

Cronbach 
,832 ,140 ,693 ,850 ,699 ,804 

Número de 

casos 
6 6 6 6 6 6 

Aumento 

de 

Intensidade 

Alfa de 

Cronbach 
,832 ,335 ,814 ,511 ,566 ,884 

Número de 

casos 
6 6 6 5 9 6 

Aumento 

de Pitch 

Alfa de 

Cronbach 
,641 -,431 ,432 -,170 ,378 ,683 

Número de 

casos 
6 6 6 4 6 6 

Canto 

Alfa de 

Cronbach 
,878 ,482 ,838 ,514 ,661 ,853 

Número de 

casos 
6 6 6 4 6 6 

Texto 

Alfa de 

Cronbach 
,425 ,669 ,466 -,167 ,415 ,572 

Número de 

casos 
6 6 6 4 6 5 

Tabela 2: Teste de fiabilidade inter-avaliador 

Como se pode verificar quer a prova de aumento de pitch, quer a leitura de texto 

a avaliação dos peritos não foi consensual. O que pode significar que não são as 

provas mais adequadas para recolher dados fidedignos. 

Tal como em qualquer análise estatística, a interpretação dos dados deve ser 

cuidadosa. Assim, verificou-se que, na prova de aumento de pitch, para o parâmetro 

“Rouquidão”, retirando o perito 2 do estudo, o grau de fiabilidade do grupo aumenta 

de 0,641 para 0,714. Na mesma prova, para o parâmetro “Instabilidade”, retirando o 
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perito 2 o grau de fiabilidade aumenta de 0,683 para 0,811. Conclui-se que este perito 

contribui para a diminuição da consistência dos resultados na prova 3.  

Para a prova de canto, no parâmetro “Tensão”, retirado o perito 1 o grau de 

fiabilidade aumenta de 0,661 para 0,770. Para a prova de leitura de texto, no caso do 

parâmetro “Aspereza”, também se verificaria uma mudança positiva do valor de alfa, 

de 0,669 para 0,796 caso fosse retirado o perito 6, o que se pode verificar na tabela 

3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (Conjunto tabelas 3: Teste de Fiabilidade Inter-Avaliador). 

Prova 3 - Rouquidão 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variação 

de 

escala 

se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Perito_2 2,455 5,093 ,023 ,171 ,714 

Tabela 3.1: Teste de Fiabilidade Inter-Avaliador – Retirando-se o Perito 2 | 

Rouquidão | Prova 3 

Prova 3 - Ins tabilidade  

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variação 

de 

escala 

se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Perito_2 4,341 6,509 -,032 ,172 ,811 

Tabela 3.2: Teste de Fiabilidade Inter-Avaliador – Retirando-se o Perito 2 | 

Instabilidade | Prova 3 

Prova 4 - Tens ão 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variação 

de 

escala 

se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Perito_1 3,795 5,468 -,108 ,242 ,770 

Tabela 3.3: Teste de Fiabilidade Inter-Avaliador – Retirando-se o Perito 1 | Tensão 

| Prova 4 
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Prova 5 - As pereza 

 

Média de 

escala se o 

item for 

excluído 

Variação 

de 

escala 

se o 

item for 

excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se 

o item for 

excluído 

Perito_6 1,932 5,650 -,188 ,177 ,796 

Tabela 3.4: Teste de Fiabilidade Inter-Avaliador – Retirando-se o Perito 6 | Aspereza | Prova 5 

Conclui-se que os testes em que há maior consistência inter-avaliador são as 

provas de vogal sustentada, aumento de intensidade e canto. A prova de leitura do 

texto não proporcionou consistência na avaliação o que se justifica pelas diferenças 

supramencionadas entre a voz cantada e falada. Esta última, dada a sua complexidade 

de análise, dá poucas informações em relação a perturbações de âmbito leve. Quanto 

ao aumento de pitch, a interpretação deve ser mais cuidadosa devido ao resultado da 

retirada do perito 2 do estudo. Sugere-se a aplicação deste teste a uma amostra maior 

de TF’s para verificar se a tendência se mantém.  

 

ESTUDO DOS PARÂMETROS PERCETIVOS 

Relativamente à distribuição da amostra, foi feito um teste à normalidade dos 

dados, usando-se por referência os resultados do teste “Kolmogorov-Smirnov”. O 

intuito de realizar este teste foi de concluir sobre a utilização de testes paramétricos ou 

não paramétricos na interpretação dos dados. As hipóteses testadas foram: H0: Os 

parâmetros percetivos seguem uma distribuição normal; H1: Os parâmetros percetivos 

não seguem uma distribuição normal.  

Segundo este teste, como é possível observar na tabela 4, verificou-se a rejeição 

da hipótese nula, ou seja, os resultados sugerem que os dados não seguem uma 

distribuição normal, dado que o nível de significância em todas as provas é inferior a 

0,05 (intervalo de confiança de 95%).  
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Prova 
Kolmogorov-Smirnova 

Prova 
Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Rouquidão 

Vogal Sustentada ,407 132 ,000 

Astenia 

Vogal Sustentada ,474 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,319 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,500 132 ,000 

Aumento de Pitch ,391 132 ,000 Aumento de Pitch ,532 132 ,000 

Canto ,461 132 ,000 Canto ,530 132 ,000 

Texto ,429 132 ,000 Texto ,536 132 ,000 

Aspereza 

Vogal Sustentada ,409 132 ,000 

Tensão 

Vogal Sustentada ,345 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,395 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,270 132 ,000 

Aumento de Pitch ,425 132 ,000 Aumento de Pitch ,227 132 ,000 

Canto ,460 132 ,000 Canto ,309 132 ,000 

Texto ,455 132 ,000 Texto ,407 132 ,000 

Soprosidade 

Vogal Sustentada ,282 132 ,000 

Instabilidade 

Vogal Sustentada ,249 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,314 132 ,000 

Aumento de 

Intensidade 
,223 132 ,000 

Aumento de Pitch ,270 132 ,000 Aumento de Pitch ,250 132 ,000 

Canto ,292 132 ,000 Canto ,317 132 ,000 

Texto ,384 132 ,000 Texto ,472 132 ,000 

Tabela 4: Teste à normalidade dos dados percetivos 

 

Considerando os dados apresentados, serão utilizados testes não-paramétricos no 

estudo dos parâmetros percetivos.  

 

ESTUDO DOS PARÂMETROS ACÚSTICOS 

Os parâmetros acústicos considerados no âmbito deste estudo são: 

 “Frequência fundamental (F0)”: corresponde à velocidade na qual uma forma 

de onda se repete por unidade de tempo, no comportamento vocal sustentado ou em 

fala encadeada (Behlau, 2001). Assim, reflete o número de ciclos vibratórios 

produzidos pelas pregas vocais, num segundo. É classificada como uma medida 

acústica no domínio do tempo (Titze & Liang, 1994). 

 “Desvio padrão da frequência fundamental”: geralmente expressa em 

semitons ou então calculada com base num índice de variabilidade, sendo que na fala 

normal é esperado um certo teor de variabilidade da frequência fundamental 

(Guimarães, 2007).  
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 “Jitter”: medida de curto termo (ciclo-a-ciclo), de variabilidade não voluntária 

na F0 ou período (Dejonckere, 2001). Não deve ser confundida com a medida do grau 

de oscilação de baixa frequência como o vibrato ou tremor.  

 “Shimmer”: medida que quantifica as alterações mínimas da amplitude do 

sinal, a curto prazo, com base em cada ciclo fonatório. Se o sistema fonador fosse 

completamente estável ele seria zero. O “Shimmer” não indica as grandes variações da 

amplitude, ou seja, as quebras de intensidade durante a emissão, mas sim a pequena 

variabilidade entre os sucessivos ciclos glóticos (Pinho et al., 2006). 

 “Harmonic-to-Noise Ratio” (HNR): avaliação de base matemática, que 

relaciona a componente periódica e aperiódica que compõem um segmento de fala 

sustentada, estimada com base na análise de pelo menos 100 ciclos glotais 

consecutivos. Os valores das medidas de ruído são apresentados em dB. A 

componente ruído é tão maior quanto menores forem as componentes harmónicas na 

emissão (Guimarães, 2007). 

Relativamente aos parâmetros acústicos, foi feito um teste à normalidade dos 

dados, usando-se por referência os resultados do teste “Kolmogorov-Smirnov”.  

As hipóteses testadas foram: H0: Os parâmetros acústicos seguem uma 

distribuição normal; H1: Os parâmetros acústicos não seguem uma distribuição 

normal. Segundo este teste, como é possível observar na tabela 5, verificou-se a 

rejeição da hipótese nula, dado que o nível de significância em todas as provas é 

inferior a 0,05.  

Conclui-se por isso, à semelhança dos dados percetivos, que os dados não 

seguem uma distribuição normal, com margem de segurança de 95%. Serão usados 

testes não paramétricos na análise estatística dos dados acústicos.  

 

  Kolmogorov-Smirnov
a
 

  Estatística df Sig. 

Desv. P. F0 0,295 66 0,000 

Desv. P. Energia 0,119 66 0,022 

Jitter (PPQ5) 0,214 66 0,000 

Shimmer (APQ5) 0,146 66 0,001 

Shimmer local 0,164 66 0,000 

HNR 0,132 66 0,006 

Tabela 5: Teste de normalidade das medidas acústicas das provas, exceto canto e fala. 
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Para a prova de “vogal sustentada”, “aumento de intensidade” e “aumento de 

pitch”, as provas em que é possível uma análise acústica de curto-termo, verificou a 

normalidade dos dados em alguns dos parâmetros, estando os resultados expressos na 

tabela 6: 

 

 

Vogal sustentada Aumento de intensidade Aumento de pitch 

  Kolmogorov-Smirnova Kolmogorov-Smirnova Kolmogorov-Smirnova 

  Estatística df Sig. Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Desv. P. F0 0,311 22 0,000 0,170 22 0,096 0,212 22 0,012 

Desv. P. Energia 0,135 22 0,200 0,160 22 0,147 0,153 22 0,198 

Jitter (PPQ5) 0,300 22 0,000 0,170 22 0,097 0,131 22 0,200 

Shimmer (APQ5) 0,206 22 0,016 0,163 22 0,134 0,095 22 0,200 

Shimmer local 0,202 22 0,020 0,175 22 0,079 0,134 22 0,200 

HNR 0,181 22 0,058 0,112 22 0,200 0,160 22 0,150 

Tabela 6: Teste de normalidade das medidas acústicas das provas “vogal sustentada”, “aumento de 

intensidade” e “aumento de pitch”. 

Como se pode observar, a maioria dos resultados não rejeita a hipótese dos dados 

seguirem uma distribuição normal. Para confirmar este resultado, foram analisados os 

parâmetros de simetria e curtose.  

A curva normal padronizada é definida pela simetria e pela curtose, ela é 

chamada de mesocúrtica. 

 Distribuição simétrica se:      
          

                      
    

 Distribuição é mesocúrtica se:      
        

                    
   

Na tabela que se segue, estão representados os resultados à curtose e simetria dos 

valores identificados na tabela 6. 
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  Curtose Assimetria 

 

  Estatística Erro P. Relação Estatística Erro P. Relação 

Vogal 

sustentada 

Desv. P. Energia 2,31 0,95 2,42 1,35 0,49 2,74 

HNR 2,44 0,95 2,56 -1,43 0,49 -2,91 

Aumento de 

intensidade 

Desv. P. F0 2,80 0,95 2,94 1,62 0,49 3,30 

Desv. P. Energia 0,57 0,95 0,59 0,98 0,49 1,99 

Jitter (PPQ5) 5,46 0,95 5,73 1,76 0,49 3,58 

Shimmer 
(APQ5) 

-0,61 0,95 -0,64 0,55 0,49 1,12 

Shimmer local 0,62 0,95 0,65 1,02 0,49 2,07 

HNR -0,09 0,95 -0,09 -0,32 0,49 -0,64 

Aumento de 

pitch 

Desv. P. Energia 0,56 0,95 0,59 0,30 0,49 0,62 

Jitter (PPQ5) 0,65 0,95 0,68 0,62 0,49 1,27 

Shimmer 
(APQ5) 

-0,51 0,95 -0,54 -0,11 0,49 -0,21 

Shimmer local 2,05 0,95 2,15 1,15 0,49 2,33 

HNR 1,16 0,95 1,22 -0,98 0,49 -1,99 

 Tabela 7: Teste de curtose e simetria para os parâmetros acústicos. 

  Os parâmetros identificados na tabela seguem uma distribuição simétrica e 

mesocúrtica mas, como tal não ocorreu em todas as provas, à semelhança do resultado 

obtido através da análise dos dados percetivos, serão feitos testes não-paramétricos 

para todos os dados acústicos. 

 

COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS ACÚSTICOS POR PROVA 

 Devido à natureza das provas, nem todos os parâmetros acústicos foram 

analisados, nomeadamente nas prova de canto e leitura de texto onde nenhuma medida 

acústica de curto termo foi extraída.  

Sabendo que a fala encadeada pressupõe uma maior complexidade de produção 

fisiológica comparativamente com as vogais sustentadas, os aspetos de alteração vocal 

estão mais evidenciados, e como tal poderão ser melhor classificados perceptualmente 

(Bassich & Ludlow, 1986).  

Contudo, Krom (1994) encontrou uma consistência inter-avaliador da 

classificação áudio-percetual mais baixa neste tipo de amostra vocal. O autor alega 

que tal ficou a dever-se a dois fatores: à maior variabilidade vocal ao longo da amostra 

de fala, o que dificulta a especificidade da classificação; à associação que os 
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avaliadores tendem a realizar com parâmetros a articulação das palavras ou velocidade 

do discurso, que podem ser pistas percetivas que distorcem e dificultam a classificação 

final.  

Esta complexidade da fala encadeada, ao aplicar o método acústico, pressupõe 

a análise com técnicas sofisticadas (Klingholtz, 1990; Laver et al., 1992 in Guimarães, 

2007). 

 Com base na própria definição do parâmetro, foi possível excluir à partida a 

análise detalhada de alguns parâmetros.  

 Na tabela 8 estão sinalizados com um (x) parâmetros alvo de análise e a (o) os 

parâmetros excluídos da análise (pela natureza da prova e do parâmetro em si), bem 

como um parâmetro sujeito a um estudo mais aprofundado (-), cuja análise será 

detalhada em seguida.  

O parâmetro “Desvio padrão de F0” não foi considerado na prova de 

“Aumento de pitch”, pois é um esperado um aumento de F0 ao longo da prova.  

O parâmetro “Desvio padrão de energia” não foi considerado na prova de 

“Aumento de intensidade” e “Aumento de pitch”, pois na primeira o aumento de 

intensidade é, por definição, aumento de energia e na segunda, foi verificado 

empiricamente que o aumento de pitch para frequências progressivamente mais altas é 

sempre acompanhado por um aumento de energia.  

O “Jitter” deve ser medido com base na análise de vogais sustentadas, numa 

única frequência, sem variação musical ou de intensidade, em emissão habitual 

(Dejonckere, 2001). Esta condição justifica a ausência de análise do “Jitter” na prova 

de “Aumento de pitch”.  

O “Shimmer” deve ser medido com base na análise de vogais sustentadas, 

numa única frequência, sem variação musical ou de intensidade, em emissão habitual 

(Moon et al. 2012), pelo que não se avaliou na prova de “Aumento de intensidade” e 

“Aumento de pitch”.  

A medida “HNR” foi aceite para a prova de “Vogal sustentada” e “Aumento de 

intensidade”.  
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  Vogal sustentada Aumento de intensidade Aumento de pitch 

Desv. P. F0 x x o 

Desv. P. Energia x o o 

Jitter (PPQ5) x x o 

Shimmer (APQ5) x o o 

Shimmer local x o o 

HNR x x - 

 Tabela 8: Parâmetros acústicos avaliados nas diferentes provas. 

Relativamente à prova de “Aumento de pitch”, sinalizada na tabela como (-), 

surgiram dúvidas sobre a validade dos valores medidos para o HNR devido à natureza 

da prova.  

Foram obtidos valores de HNR a partir de três segmentos distintos
2
, utilizando-

se os softwares “VoiceStudio” e o “Praat”, de forma a verificar a tendência de 

variação desta medida ao longo da prova e verificar a fiabilidade da sua análise.  

Foram selecionadas oito amostras com comportamento irregular para servir de 

base a comparação dos dois softwares. As amostras seguiram um comportamento 

padrão no segmento 1 e 2, havendo apenas uma maior dispersão no segmento 3, face 

aos anteriores, como se pode verificar nos gráficos 4 e 5. 

 

Gráfico 4: Medidas de HNR no software “VoiceStudio” na prova de aumento de pitch.  

                                                           
2
 O segmento 1 na zona de frequência mais baixa; o segmento 2 numa zona de frequência 

intermédia e segmento 3 numa zona de frequência mais alta, para cada amostra.  
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Gráfico 5: Medidas de HNR no software “Praat” na prova de aumento de pitch.  

 

De seguida, compararam-se no SPSS os valores de “HNR” obtidos pelo 

software “VoiceStudio” com os segmentos obtidos pelo “Praat”. Os testes efetuados, 

foram o teste “Levene” (aplica-se para avaliar as variâncias) e o “Teste-t para amostras 

independentes” (aplica-se para examinar diferenças significativas entre dois grupos 

com distribuições semelhantes).  

Para o Teste “Levene”, as hipóteses em estudo são: H0 - as variâncias entre os 

softwares “Praat” e “VoiceStudio” são comparáveis; H1 - as variâncias entre os 

softwares “Praat” e “VoiceStudio” não são comparáveis. 

Pelo “Teste-t para a igualdade das médias”, as hipóteses são: H0 - As médias 

entre os segmentos são comparáveis; H1 – As médias entre os segmentos não são 

comparáveis. 

Os resultados estão expressos nas tabelas 9, 10 e 11. 
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Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão de 

diferença 

95% Intervalo de 
confiança da 

diferença 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 
assumidas 1,456 0,235 -6,950 40,000 0,000 -4,841 0,697 -6,249 -3,433 

Variâncias iguais 
não assumidas     -6,895 37,520 0,000 -4,841 0,702 -6,263 -3,419 

Tabela 9: Análise comparativa do segmento 1 entre o “VoiceStudio” e o “Praat”. 

 

Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença média 

Erro padrão de 
diferença 

95% Intervalo de 
confiança da 

diferença 

 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 
assumidas 0,051 0,822 -8,088 42,000 0,000 -7,055 0,872 -8,815 -5,294 

Variâncias iguais 
não assumidas     -8,088 41,990 0,000 -7,055 0,872 -8,815 -5,294 

 

Tabela 10: Análise comparativa do segmento 2 entre o “VoiceStudio” e o “Praat”. 
 

  

Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença média 

Erro padrão de 
diferença 

95% Intervalo de 
confiança da 

diferença 

Inferior Superior 

Variâncias 
iguais 
assumidas 

0,042 0,838 -8,440 42,000 0,000 -11,060 1,310 
-

13,705 
-8,412 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

    -8,440 41,985 0,000 -11,060 1,310 
-

13,705 
-8,415 

 

Tabela 11: Análise comparativa do segmento 3 entre o “VoiceStudio” e o “Praat”. 

  

Pela análise das tabelas é possível observar que no teste de “Levene”, não se 

rejeita a H0: as variâncias entre os softwares “Praat” e “VoiceStudio” são comparáveis 

(dado que os valores de p obtidos são superiores a 0,05).  
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No “Teste-t para a igualdade das médias”, a H0 foi rejeitada, pelo que não se 

pode afirmar que as médias dos segmentos sejam comparáveis (valores de p inferiores 

a 0,05).  

Com o intuito de verificar o comportamento da nuvem de dispersão dos 

resultados, usaram-se os seguinte testes para verificar a correlação entre os dois 

softwares, para cada segmento:  

 Coeficiente de Correlação de Pearson (Howell, 2006): 

A intensidade da associação linear existente entre as variáveis pode ser 

quantificada através do chamado coeficiente de correlação linear de Pearson, 

representada por  r ∈[-1, 1].  

a) Variáveis positivamente correlacionadas: se a correlação for "perfeita", como é 

o caso se considerarmos a correlação da variável x consigo própria, o coeficiente de 

correlação será igual a 1. 

b) As variáveis estão negativamente correlacionadas: se a correlação for "perfeita" 

o coeficiente de correlação será igual a -1. 

c) As variáveis não estão correlacionadas: no limite, isto é, em caso de "absoluta 

independência" o coeficiente de correlação será igual a 0. 

 Coeficiente de Correlação de Ró de Spearman (Howell, 2006); 

O coeficiente ρ de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis 

ordinais. Usa-se como alternativa ao r de Pearson, quando neste último se viola a 

normalidade. Nos caso em que os dados não formam uma nuvem “bem comportada”, 

com alguns pontos muito afastados dos restantes, ou em que parece existir uma relação 

crescente ou decrescente em formato de curva, o coeficiente ρ de Spearman é mais 

apropriado.  

O coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver 

destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. O sinal negativo da 

correlação significa que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias 

mais elevadas de uma variável estão associadas a categorias mais baixas da outra 

variável. 

Juntamente com o resultado da correlação, associa-se o nível de significância. 

As hipóteses em questão, nas tabelas 12,13 e 14, são:  

H0 - O valor da correlação não é estatisticamente significativa;  

H1 – O valor da correlação é estatisticamente significativa.  
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Praat 
 

 
  

Segmento 
1 

Segmento 2 Segmento 3 

 

V
o

ic
eS

tu
d

io
 

Segmento 1 

Correlação de 
Pearson 

,465 ,560 ,426 

C
o

rre
la

ç
ã
o

 d
e
 P

e
a

rs
o

n
 

Sig. (2 
extremidades) 

,039 ,007 ,048 

N 20 22 22 

Segmento 2 

Correlação de 
Pearson 

,537
*
 ,648

**
 ,254 

Sig. (2 
extremidades) 

,015 ,001 ,253 

N 20 22 22 

Segmento 3 

Correlação de 
Pearson 

-,066 ,050 ,297 

Sig. (2 
extremidades) 

,781 ,825 ,179 

N 20 22 22 

Segmento 1 

Correlações 
de coeficiente 

,517 ,612 ,427* 

R
ô

 d
e
 S

p
e
a
rm

a
n

 

Sig. (2 
extremidades) 

,020 ,002 ,047 

N 20 22 22 

Segmento 2 

Correlações 
de coeficiente 

,535 ,704 ,263 

Sig. (2 
extremidades) 

,015 ,000 ,238 

N 20 22 22 

Segmento 3 

Correlações 
de coeficiente 

,096 -,011 ,296 

Sig. (2 
extremidades) 

,686 ,962 ,180 

N 20 22 22 

 

Tabela 12: Análise estatística da correlação de Pearson e Spearman dos três segmentos para o 

“VoiceStudio” e “Praat”. 

 

Verifica-se que as correlações são estatisticamente significativas quando se 

compara o segmento 1 e 2, o mesmo não acontecendo relativamente ao segmento 3. 

Na sua maioria há consistência, quer na correlação de Pearson, quer na correlação de 

Spearman, que o segmento 3, correspondente às mais altas frequências, provoca 

resultados díspares e de difícil correlação pelos softwares em análise.  
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Segmento 
1 

Segmento 2 Segmento 3 

 

Segmento 1 

Correlação de 
Pearson 

1,000 ,560 ,143 

C
o

rre
la

ç
ã
o

 d
e
 P

e
a

rs
o

n
 

Sig. (2 
extremidades) 

  ,007 ,525 

N 22 22 22 

Segmento 2 

Correlação de 
Pearson 

,560 1,000 ,291 

Sig. (2 
extremidades) 

,007   ,188 

N 22 22 22 

Segmento 3 

Correlação de 
Pearson 

,143 ,291 1,000 

Sig. (2 
extremidades) 

,525 ,188   

N 22 22 22 

Segmento 1 

Correlações 
de coeficiente 

1,000 ,618 ,259 

R
ô

 d
e
 S

p
e
a
rm

a
n

 

Sig. (2 
extremidades) 

  ,002 ,244 

N 22 22 22 

Segmento 2 

Correlações 
de coeficiente 

,618 1,000 ,420 

Sig. (2 
extremidades) 

,002   ,052 

N 22 22 22 

Segmento 3 

Correlações 
de coeficiente 

,259 ,420 1,000 

Sig. (2 
extremidades) 

,244 ,052   

N 22 22 22 

 

Tabela 13: Análise estatística da correlação de Pearson e Sparman dos três segmentos para o software 

“VoiceStudio”.  

 

 A análise estatística expressa na tabela 13, relevando a correlação (Pearson e 

Spearman) dos segmentos 1, 2 e 3 software “VoiceStudio”, indica que os segmentos 1 

e 2 estão moderadamente correlacionados (0,560 – Pearson; 0,618 – Spearman) e com 

uma estatística muito significativa (p=0,07 e p=0,02). Estes resultados são mais 

evidentes na correlação de Spearman, comparativamente à de Pearson.   
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Segmento 
1 

Segmento 2 Segmento 3 

 

Segmento 1 

Correlação de 
Pearson 

1,000 ,470 ,066 

C
o

rre
la

ç
ã
o

 d
e
 P

e
a

rs
o

n
 

Sig. (2 
extremidades) 

  ,036 ,783 

N 20 20 20 

Segmento 2 

Correlação de 
Pearson 

,470 1,000 ,501 

Sig. (2 
extremidades) 

,036   ,018 

N 20 22 22 

Segmento 3 

Correlação de 
Pearson 

,066 ,501 1,000 

Sig. (2 
extremidades) 

,783 ,018   

N 20 22 22 

Segmento 1 

Correlações 
de coeficiente 

1,000 ,427 ,011 

R
ô

 d
e
 S

p
e
a
rm

a
n

 

Sig. (2 
extremidades) 

  ,060 ,965 

N 20 20 20 

Segmento 2 

Correlações 
de coeficiente 

0,427 1,000 ,405 

Sig. (2 
extremidades) 

,060   ,062 

N 20 22 22 

Segmento 3 

Correlações 
de coeficiente 

,011 ,405 1,000 

Sig. (2 
extremidades) 

,965 ,062   

N 20 22 22 

 

Tabela 14: Análise estatística da correlação de Pearson e Spearman dos três segmentos para o software 

“Praat”. 

A análise estatística expressa na tabela 14, tem apenas vinte casos para o 

segmento 1, o programa não conseguiu obter valores para duas das amostras. No 

entanto, testes efetuados no SPSS revelam que não há alteração de resultados pela 

ausência destes dois dados.  

Novamente, os segmentos 1 e 2 estão moderadamente correlacionados (0,470 – 

Pearson; 0,427 – Spearman) e com uma estatística significativa na correlação de 

Spearman (p=0,036) mas, contudo, os valores são pouco significativos na correlação 

de Spearman (p=0,060).  



 

 
46 

Houve também uma correlação significativa e menos esperada entre o 

segmento 2 e 3 no primeiro teste (Pearson), com uma correspondência moderada no 

segundo (Spearman), contudo com uma estatística, no limite, pouco significativa.  

Em suma, ao longo das provas as diferenças entre os valores obtidos pelos 

softwares são consistentes entre o segmento 1 e 2 mas, quando se introduz o terceiro 

segmento, correspondente às altas frequências da voz, os resultados demonstram mais 

dispersão.  

Este resultado é demonstrado na tabela que se segue, que revela os valores 

médios medidos pelo “Praat” são mais elevados do que o “VoiceStudio”. Também se 

verifica que as diferenças são mais significativas quando se compara o segmento 3.  

 

Segmentos Software N Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão da 

média 

Um 

VoiceStudio 22 17,272 2,074 0,442 

Praat 20 22,113 2,439 0,545 

Dois 

VoiceStudio 22 19,277 2,871 0,612 

Praat 22 26,332 2,915 0,621 

Três 

VoiceStudio 22 17,330 4,304 0,918 

Praat 22 28,390 4,388 0,935 

 

Tabela 15: Análise estatística das medidas de HNR dos três segmentos para o “Praat” e “VoiceStudio”.  

De seguida, foram analisadas as diferenças entre as medidas de “HNR” do 

”VoiceStudio” e “Praat”. As diferenças foram estudadas de forma agrupada: o 

segmento 1 e 2 , 2 e 3 e 1 e 3, de forma a verificar se a diferença entre os valores 

medidos pelos dois softwares se mantém à medida que a prova é executada. 

Repetiram-se os testes sobre as diferenças das medidas de “HNR” entre os dois 

softwares para os pares de segmentos. 
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Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de 

confiança da 

diferença 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 

assumidas 
0,077 0,783 -2,939 40,000 0,005 -2,172 0,739 -3,666 -0,679 

Variâncias iguais 

não assumidas 
    -2,943 39,817 0,005 -2,172 0,738 -3,664 -0,681 

 

Tabela 16: Análise comparativa das diferenças medidas de HNR entre o segmento 1 e 2.  

 Na tabela 16 as hipóteses do “Teste de Levene” são H0 - A medida HNR é 

comparável, entre o segmento 1 e 2 , no software “Praat” e “VoiceStudio”; H1 - A 

medida HNR não é comparável, entre o segmento 1 e 2, no software “Praat” e 

“VoiceStudio”.  

As hipóteses do teste t  para a igualdade das médias são: H0 – As médias das 

medidas de HNR entre o segmento 1 e 2 são comparáveis entre o software “Praat” e 

“VoiceStudio”; H1 - As médias das medidas de HNR entre o segmento 1 e 2 não são 

comparáveis entre o software “Praat” e “VoiceStudio”.  

Verifica-se a não rejeição da hipótese nula nos dois casos, o que indica que a 

medida de HNR pode-se considerar comparável entre o segmento 1 e 2, nos dois 

softwares. 

 

 

Teste de 
Levene para 
igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença média 

Erro padrão 
de diferença 

95% Intervalo de 
confiança da 

diferença 

 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 
assumidas 10,237 0,003 -3,298 42,000 0,002 -4,005 1,214 -6,456 -1,554 

Variâncias iguais 
não assumidas     -3,298 29,872 0,003 -4,005 1,214 -6,486 -1,525 

Tabela 17: Análise comparativa das diferenças medidas de HNR entre o segmento 2 e 3.  
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Na tabela 17 as hipóteses do “Teste de Levene” são H0 - A medida HNR é 

comparável, entre o segmento 2 e 3 , no software “Praat” e “VoiceStudio”; H1 - A 

medida HNR não é comparável, entre o segmento 2 e 3, no software “Praat” e 

“VoiceStudio”.  

As hipóteses do teste t  para a igualdade das médias são: H0 – As médias das 

medidas de HNR entre o segmento 2 e 3 são comparáveis entre o software “Praat” e 

“VoiceStudio”; H1 - As médias das medidas de HNR entre o segmento 2 e 3 não são 

comparáveis entre o software “Praat” e “VoiceStudio”.  

Nas duas hipótese rejeita-se a H0, o que indica que a medida de HNR não é 

comparável entre o segmento 2 e 3, nos dois softwares. 

 

  

Teste de 

Levene para 

igualdade de 

variâncias 

teste t para Igualdade de Médias 

F Sig. t df 
Sig. (2 

extremidades) 
Diferença média 

Erro padrão 

de diferença 

95% Intervalo de 

confiança da 

diferença 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 

assumidas 
10,387 0,003 -4,911 40,000 0,000 -6,178 1,258 -8,720 -3,635 

Variâncias iguais 

não assumidas 
    -5,070 30,004 0,000 -6,178 1,218 -8,666 -3,689 

 

Tabela 18: Análise comparativa das diferenças medidas de HNR entre o segmento 1 e 3. 

Na tabela 18 as hipóteses do “Teste de Levene” são H0 - A medida HNR é 

comparável, entre o segmento 1 e 3 , no software “Praat” e “VoiceStudio”; H1 - A 

medida HNR não é comparável, entre o segmento 1 e 3, no software “Praat” e 

“VoiceStudio”.  

As hipóteses do teste t  para a igualdade das médias são: H0 – As médias das 

medidas de HNR entre o segmento 1 e 3 são comparáveis entre o software “Praat” e 

“VoiceStudio”; H1 - As médias das medidas de HNR entre o segmento 1 e 3 não são 

comparáveis entre o software “Praat” e “VoiceStudio”.  

Verifica-se a rejeição da hipótese nula nos dois casos, o que indica que a 

medida de HNR não é comparável entre o segmento 1 e 3, nos dois softwares. 
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Segmentos N Média 
Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

Um 20 4,882 2,355 0,527 

Dois 22 7,055 2,426 0,517 

Três 22 11,060 5,154 1,099 

Tabela 19: Análise estatística das diferenças de HNR dos três segmentos para o “VoiceStudio” e 

“Praat”. 

  Por este motivo, optou-se pela não utilização do  parâmetro HNR na prova de 

aumento de pitch. 

 
 

COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS ACÚSTICOS INTER PROVAS 

 O estudo específico da variação dos parâmetros acústicos ao longo das provas 

foi feito apenas para os parâmetros: “Desvio padrão de F0”, “Jitter” e “HNR”, 

comparativamente para a prova de “Vogal Sustentada” e “Aumento de Intensidade”.  

 

  Vogal sustentada Aumento de intensidade Aumento de pitch 

Desv. P. F0 x x o 

Desv. P. Energia x o o 

Jitter (PPQ5) x x o 

Shimmer (APQ5) x o o 

Shimmer local x o o 

HNR x x o 

 Tabela 20: Parâmetros acústicos comparativamente testados para a prova de “Vogal sustentada” e 

“Aumento de intensidade”.  

 Para a extração dos valores, optou-se pelo software “VoiceStudio”, dado que é 

comparável com o “Praat” e, adicionalmente, apresenta indicação de valores padrão 

de normalidade de cada parâmetro.  

As hipóteses em estudo foram: “H0: A distribuição do parâmetro é comparável 

entre as categorias de provas”; “H1: A distribuição do parâmetro não é comparável 

entre as categorias de provas” e utilizado o teste U de Mann-Whitney (não 

paramétrico). 

Os valores obtidos foram: valor p=0,139 para o “Desvio padrão de F0”, de 

p=0,105 para o “Jitter” e p=0,725 para o “HNR”. Como todos são superiores ao 

intervalo de nível de significância de 0,05, não se rejeita a H0.  
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Daqui se conclui que na prova de “vogal sustentada” e “aumento de 

intensidade”, os parâmetros “Desvio padrão de F0”, “Jitter” e “HNR” têm 

distribuições comparáveis, ou seja, seguem o mesmo comportamento. 

 

RELAÇÃO DOS PARÂMETROS ACÚSTICOS COM OS PARÂMETROS PERCETIVOS 

POR PROVA 

 Um dos principais objetivos deste estudo é a identificação de parâmetros 

acústicos com boa relação a alterações vocais percecionadas pelo próprio utilizador ou 

por especialistas que realizem uma avaliação percetiva de voz.  

Neste âmbito, foram analisadas as provas de vogal sustentada (todos os 

parâmetros acústicos) e para a prova de aumento de intensidade apenas o “Desvio 

padrão de F0”, “Jitter” e “HNR”.  

Foram identificados os parâmetros acústicos que estavam fora da norma, de 

acordo com o software “VoiceStudio” e relacionados com os parâmetros percetivos.  

As hipóteses testadas foram: H0 - A correspondência entre os parâmetros 

acústicos fora da norma e parâmetro percetivos é significativa; H1 - a correspondência 

entre os parâmetros acústicos fora da norma e parâmetros percetivos não é 

significativa.  

 Na prova de “vogal sustentada”, verificam-se, através da prova “Kruskal-

Wallis”(teste não-paramétrico) as seguintes correspondências: 

 Rouquidão: “Shimmer local” (p=0,112) e “Shimmer APQ5” (p=0,144);  

 Aspereza: “Desvio Padrão de F0” (p=0,068) e o “Jitter” (p=0,067); 

 Soprosidade: “Shimmer APQ5” (p=0,215);  

 Astenia: “Shimmer APQ5” (p=0,138);  

 Tensão: “Desvio Padrão de F0” (p=0,089), o “HNR” e o “Desvio Padrão de 

Energia”, ambos com o mesmo valor de p (p= 0,094);  

 Instabilidade: “HNR” (p=0,140).  

Estes resultados tornam evidente que cada parâmetro percetivo tem pelo menos 

uma correspondência com um parâmetro acústico fora da norma. O parâmetro mais 

frequente é o “Shimmer APQ5”, seguido do “Desvio padrão de F0” e “HNR”.  

Na prova de “aumento de intensidade”, verificam-se, através da prova “Kruskal-

Wallis” (teste não-paramétrico) as seguintes correspondências: 

 Rouquidão: “Desvio Padrão de F0” (p=0,191);  



 

51 
 

 Aspereza: “Jitter” (p=0,028); 

 Soprosidade: “Jitter” (p=0,042); 

 Astenia: “Jitter” (p=0,024); 

 Tensão: “Desvio Padrão de F0” (p=0,030), mantendo-se a tendência face à 

prova 1 e o “HNR” (p=0,045); 

 Instabilidade: “HNR” (p=0,143). 

Os parâmetros acústicos alterados que confirmam uma correspondência com os 

parâmetros percetivos são o “Desvio Padrão de F0” com “Rouquidão” e “Tensão” e 

“HNR” para a “Instabilidade”.  

Pela análise dos dois grupos de resultados e considerando que os parâmetros de 

avaliação percetiva mais frequentes na amostra, segundo o painel de peritos foram 

“Instabilidade”, “Tensão” e “Soprosidade”, então os parâmetros “HNR”, “Desvio 

Padrão de F0” e “Shimmer APQ5”, são os mais indicativos de alterações vocais nesta 

amostra de 22 cantores, com alterações maioritariamente leves.  

No caso de alterações leves, apesar de nem sempre existirem lesões de massa, 

vários autores encontraram forte correlação entre o HNR e o parâmetro rouquidão, 

soprosidade e outros que indiquem disfonia  (Dejonckere, 2001). 

Contudo, Behlau (2001), adverte que indivíduos com grandes lesões de massa, 

difusas, podem apresentar valores de HNR muito altos, mas que pequenas fendas 

glóticas podem resultar num HNR baixo, sem possibilidade de correlação com o grau 

de disfonia ou a avaliação áudio-percetiva.  

Quanto à variabilidade da frequência fundamental nas perturbações vocais, 

Behlau (2001) indica que o stress e ansiedade influenciam (aumentam) o desvio 

padrão da F0. Estudos consideram esta medida eficaz para predizer o grau geral de 

alteração vocal (Wolfe & Steinfatt, 1987; Callan et al., 1999 in Awan & Roy, 2009).  

No que diz respeito ao “Shimmer” nas perturbações vocais (Behlau, 2001; 

Pinho, 2003; Pinho et al., 2006), é influenciado por lesões de massa, mesmo as de 

tamanho reduzido. Relaciona-se com o grau geral de disfonia e com a soprosidade.  

Assim sendo, pode concluir-se que são medidas indicativas de alterações de 

voz ligeiras, com boa correspondência a alterações percecionadas no grupo de cantores 

e que podem indicar um rumo na obtenção e um algoritmo capaz de descodificar 

pequenos desvios vocais, prevenindo assim futuros problemas de voz.  
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4. DISCUSSÃO 

4.1. RELAÇÕES ENTRE DADOS PERCETIVOS, ACÚSTICOS, MÉDICOS E QUEIXAS  

RELAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUEIXAS VOCAIS COM DISFONIA 

Através da análise dos questionários de auto-perceção dos cantores, foi 

possível extrair através dos pontos 3 - “Auto-perceção da voz” e 6 

“Limitações/sensações subjetivas na voz”, a existência ou não de queixas sobre a voz, 

como por exemplo “Sente tensão física quando fala ou canta?” ou “Atualmente tem 

dificuldade em manter a qualidade enquanto canta?”.  

O termo disfonia pode-se manifestar através de um quadro ilimitado de 

alterações (Mota et al., 2010), tais como: 

 Fadiga vocal; 

 Esforço na emissão; 

 Desvios na qualidade vocal; 

 Perda de potência da voz; 

 Falta de volume e projeção; 

 Variações descontroladas da frequência fundamental; 

 Baixa resistência vocal; 

 Perda da eficiência vocal; 

 Sensações desagradáveis na emissão. 

Cruzando a frequência de queixas vocais com a presença/ausência de disfonia, 

assinalada pelo ORL, é possível observar no gráfico 6 que existe uma percentagem de 

20% de queixas mesmo em quem não tem disfonia.  

Esta é uma percentagem de casos que podem vir a desenvolver patologia, se 

persistirem padrões de uso vocal inadequado. 

A literatura mostra que, enquanto até 80% dos profissionais apresenta 

normalmente queixas vocais, apenas é encontrada lesão visível à laringoscopia em até 

20% dos casos (Fortes et al., 2007). Esta percentagem não deve ser desconsiderada, 

uma vez que, mesmo sem patologia vocal instalada, um pequeno desvio vocal poderá 

comprometer o desempenho, principalmente num cantor profissional.  

Esta informação é importante quando se trata de identificar de forma precoce 

os sinais de desvio vocal, mesmo quando não há, ainda, patologia instalada.  
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Nos restantes dados, é evidente a relação entre a presença de disfonia funcional 

e orgânico-funcional com a presença de queixa vocal. Contudo, há uma percentagem 

de 5% em cada grupo de pessoas com disfonia funcional e orgânico-funcional que não 

apresenta queixas, mesmo tendo algum aspeto fisiológico identificado pelo médico.  

Este dado, apesar de não ser significativo em termos de frequência na amostra, 

pode indicar a falta de consciência sobre a utilização da voz e dos sinais que revela 

quando está sujeita a stress. 

Por fim, como seria de esperar, todas as pessoas que têm disfonia orgânica, 

apresentam queixa vocal, como se pode observar no gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Relação disfonia com queixa vocal dos cantores [painel de 22 cantores]. 
 

RELAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISFONIA COM PARÂMETROS PERCETIVOS 

A classificação de disfonia funcional, orgânico-funcional e orgânica foi, para 

cada um dos casos, efetuada pelo ORL um mês depois de recolhidas as amostras. Este 

procedimento impediu o enviesamento da classificação, dado que o médico não tinha 

acesso à identificação do paciente, apenas do código atribuído no momento da recolha.  

Tendo este critério subjacente, relacionou-se a presença de “patologia”, 

unicamente para disfonias orgânico-funcionais e orgânicas, ou seja, com alteração 

visível de morfologia ou funcionamento da laringe em fonação.  

Na relação entre a presença de patologia com características percetivas 

identificadas pelo painel de peritos, foi possível verificar que: 

 Cerca de 30% da amostra apresenta soprosidade e simultaneamente patologia; 
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 11% da amostra apresenta soprosidade mas que não corresponde a patologia - 

este dado pode explicar-se pela predominância de mulheres na amostra e da fenda 

glótica posterior, cuja soprosidade é considerada normal neste grupo;  

 9% da amostra apresenta tensão associada à patologia; 

 34% da amostra apresenta tensão mesmo não tendo patologia - existe a 

possibilidade de este ser um dos principiais indicadores de stress vocal pré-patologia e 

uma das principais causas de disfonia funcional, mesmo que depois esta disfonia seja 

expressa sob forma evolutiva por outros parâmetros percetivos, como a “soprosidade” 

e “rouquidão”.  

 64% da amostra apresenta “instabilidade” associada a patologia; 

 56% da amostra apresenta “instabilidade”, mesmo sem patologia vocal. É de 

salientar que a proximidade dos valores (pré e pós patologia) indica que a instabilidade 

da voz é um denominador comum das alterações vocais, deve ser um parâmetro tido 

em atenção na análise acústica preventiva, quer seja através do “Desvio padrão de 

F0”, “HNR” ou “Shimmer”.  

 

 

Gráfico 7: Relação disfonia com parâmetros percetivos relevantes. 

RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS ACÚSTICOS COM PARÂMETROS PERCETIVOS 

Os parâmetros acústicos estudados foram “Jitter”, “Shimmer” e “HNR”, nas 

provas de “vogal sustentada” e “aumento de intensidade” e comparados com cada 

parâmetro da RASATI.  
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Os parâmetros acústicos selecionados foram aqueles que se encontravam fora 

da norma, segundo os padrões de referência do software “VoiceStudio” . 

A tabela 21, apresentada de seguida, expressa a relação dos parâmetros 

percetivos com os parâmetros acústicos, nos vários níveis de avaliação percetiva, de 

cada parâmetro da RASATI. Alguns campos os resultados são omissos, o que indica 

uma frequência muito baixa de casos incluídos no parâmetro correspondente.  

As estatísticas mais representativas estão expressas nos parâmetros de 

“normal” ou “leve”, aqueles em que a amostra maioritariamente se inclui. Considera-

se que algumas correlações são mais baixas do que o normalmente indicado na 

literatura devido às características da amostra, na qual 40,9% dos cantores não 

apresenta disfonia. 

  

Alteração Jitter Alteração Shimmer Alteração HNR 

Não há 

alteração 

Há 

alteração 

Não há 

alteração 

Há 

alteração 

Não há 

alteração 

Há 

alteração 

Rouquidão Normal 63,6% 4,5% 59,1% 9,1% 63,6% 4,5% 

Leve 13,6% 4,5% 13,6% 4,5% 18,2%   

Leve-

Moderado 

9,1%   9,1%   9,1%   

Moderado   4,5%   4,5%   4,5% 

Aspereza Normal 81,8% 9,1% 77,3% 13,6% 86,4% 4,5% 

Leve 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Soprosidade Normal 45,5%   40,9% 4,5% 45,5%   

Leve 36,4% 9,1% 36,4% 9,1% 40,9% 4,5% 

Leve-

Moderado 

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Astenia Normal 81,8% 9,1% 77,3% 13,6% 86,4% 4,5% 

Leve-

Moderado 

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Tensão Normal 59,1% 9,1% 54,5% 13,6% 63,6% 4,5% 

Leve 22,7% 4,5% 22,7% 4,5% 22,7% 4,5% 

Leve-

Moderado 

4,5%   4,5%   4,5%   

Instabilidade Normal 45,5% 9,1% 50,0% 4,5% 50,0% 4,5% 

Leve 22,7%   18,2% 4,5% 22,7%   

Leve-

Moderado 

13,6% 4,5% 9,1% 9,1% 13,6% 4,5% 

Moderado 4,5%   4,5%   4,5%   

 

Tabela 21: Relação parâmetros acústicos com parâmetros percetivos. 
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Na literatura, as opiniões sobre a correspondência entre a avaliação percetiva e 

acústica variam muito. Em alguns estudos, os resultados não revelam correlações 

estatisticamente significativas (Patel & Shrivastav, 2007), o que indica que a análise 

dos parâmetros isolados não descreve o comportamento vocal e deve ser evitada 

(Parsa & Jamieson, 2001).  

Num estudo efetuado por Fulljames e Harris (2006), no qual se pretendia 

correlacionar medidas objetivas com resultados da escala Voice Handicap Index 

(VHI), numa fase de pré-terapia, foram encontradas correspondências acústicas às 

queixas dos participantes apenas na prova de vogal sustentada. No entanto, nos 

resultados pós-terapia, encontrou-se uma correlação fraca, entre as melhorias 

percecionadas pelos participantes com os respetivos parâmetros acústicos.  

 O mesmo foi comprovado neste âmbito, dado que a população-alvo foram 

cantores com desvios vocais ligeiros, equiparáveis a uma fase de pós-terapia.  

 

 RELAÇÃO DE PARÂMETROS ACÚSTICOS FORA DA NORMA COM PATOLOGIA 

No que diz respeito à presença de parâmetros acústicos relevantes existem 

sempre alterações de “HNR” em caso de patologia, pelo em que nenhum caso existe 

presença de “HNR” sem existir patologia. Contudo, nem todos os casos de patologia 

se traduzem única  exclusivamente em alterações de “HNR”, como se pode verificar 

no gráfico 8 (45% de casos em que não há manifestação de “HNR”, mas existe 

patologia). Tal como foi mencionado anteriormente, este parâmetro pode também ser 

evidente em casos em que não há ainda patologia, mas existe uma disfonia funcional. 

É ainda de salientar que fazem parte da amostra participantes com idades 

distribuídas entre os dezoito e os setenta e dois anos, com média de trinta e quatro 

anos. Pessoas mais idosas tendem a demonstrar medidas menos fiáveis nos parâmetros 

acústicos, comparativamente a pessoais mais novas ou adultos de meia idade (Xue & 

Deliyski, 2001). O processo natural de envelhecimento tem um impacto significativo 

nas medidas de classificação vocal. 

Num processo de avaliação presencial, qualquer TF teria o cuidado de 

interpretar parâmetros como a instabilidade, como dentro da normalidade. No caso da 

avaliação via Web, este resultado fica sempre sujeito a algum enviesamento. (Xue & 

Deliyski, 2001).  
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Gráfico 8: Relação parâmetros acústicos com patologia. 

Relativamente aos outros parâmetros presentes no gráfico 8, havendo patologia 

vocal diagnosticada, entre 10% a 15% dos casos, há índices de “Jitter” e “Shimmer”, 

possíveis de se correlacionarem e confirmarem o quadro clínico.  

Neste estudo, 50% da amostra de população não tinha patologia diagnosticada 

pelo médico, exibindo apenas ligeiros desvios da qualidade vocal, classificados 

maioritariamente como  “normal” ou “leve”, pelo que os resultados relativos à 

presença de correlações acústicas significativas com patologia estão dentro do 

revelado pelos estudos neste âmbito, uma vez que “a maioria dos métodos de 

diagnóstico e avaliação são desenhados para detetar alterações de voz com algum 

nível de gravidade e dirigidos à voz falada (Lamarche, 2009)”. 

 

4.2. RELAÇÃO ENTRE CANTORES E NÃO-CANTORES 

Um dos objetivos paralelos do estudo passou por encontrar diferenças ou 

semelhanças entre cantores e não-cantores, do ponto de vista percetual e acústico, 

descobrindo pontes que fossem comuns aos dois tipos de análise.  

Considera-se contudo a existência de alguns obstáculos a uma comparação 

efetiva entre os dois grupos: 

 A amostra em ambos os casos é substancialmente reduzida para serem 

comparadas e retiradas conclusões; 

 A possibilidade de ser comparada, por exclusão de partes, apenas a prova de 

vogal sustentada /a/; 

 A ausência de avaliação por parte do mesmo painel de peritos face às amostras 

de não-cantores; 
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 A impossibilidade de realizar exames laríngeos a todos os não-cantores 

participantes no estudo; 

 A distribuição por género ser mais equilibrada no grupo de não-cantores; 

 A idade média de uma amostra para a outra, com diferença de dezassete anos. 

Considerando a prova de sustentação da vogal /a/, tentou-se analisar de forma 

comparativa cantores e não-cantores e analisar sobre quais os parâmetros percetivos e 

parâmetros acústicos fora da norma. No entanto, esta tarefa revelou-se inconclusiva, 

dado que os resultados não demonstram qualquer tipo de relação estatística sobre o 

comportamento dos parâmetros acústicos e percetivos ao longo da prova de vogal 

sustentada.  

Entre os grupos algumas semelhanças foram encontradas, nomeadamente na 

presença de problemas específicos de voz nos últimos 12 meses; na presença de 

queixas - 72,7% cantores e 78,6 não-cantores; no hábito de falar continuamente 26,3% 

cantores e 25% não-cantores; e, bem como a referência à tensão física presente 63,6% 

nos cantores para 42,9% nos não-cantores.  

Para muitos profissionais da voz falada, a resistência vocal, ou capacidade de 

usar a voz por tempo prolongado é mais importante que a qualidade da voz 

propriamente dita, fundamental para cantores. Muitos destes profissionais não 

procuram orientação médica ou terapêutica, a menos que a disfonia passe a 

comprometer seu desempenho.  

Como se pôde verificar na amostra, os profissionais de voz falada tendem 

também a procurar menos formação vocal, como se pode verificar através da diferença 

estatística de 81,8% de experiência de treino nos cantores para 28,6% nos não-

cantores. 

Considera-se que a comparação efetiva entre estes dois grupos é pertinente 

para futuras investigações. Contudo, a extração de medidas acústicas apenas de vogais 

sustentadas e não de tarefas como fala encadeada e/ou canto, não traduz a 

complexidade das tarefas e requer uma abordagem mais avançada, afim de serem 

extraídas conclusões possíveis de generalizar.   
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5. CONCLUSÕES 

5.1. PRINCIPAIS CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO 

Este projeto FCT tem como objetivo desenvolver soluções que auxiliem e 

otimizem o ensino e treino de canto, bem como a sua execução correta e segura 

prevenindo eventuais distúrbios vocais.  

Assim, esperava-se a identificação de parâmetros de avaliação percetiva da voz 

cantada, investigando que características acústicas melhor se correlacionam, e 

desenvolver, a longo prazo, algoritmos eficientes para estimar essas relações.  

Foi possível concluir que os parâmetros de avaliação percetiva mais frequentes 

no grupo de cantores (no qual 59,1% têm algum tipo de disfonia) foram a 

“instabilidade”, “tensão” e “soprosidade”.  

A “instabilidade”, além de ser o parâmetro percetivo mais cotado, é um 

denominador comum das alterações vocais, com ou sem patologia.  

O uso do termo voz disfónica engloba uma série de sintomas, como: desvios na 

qualidade vocal, variações descontroladas da frequência fundamental, quebras da 

intensidade vocal, baixa resistência vocal e sensações desagradáveis na emissão. 

Contudo, a voz desviada ou alterada engloba não só as perturbações dos 

parâmetros vocais mas também as alterações cinestésicas que podem existir sem uma 

manifestação auditiva específica e, consequentemente, sem uma tradução consistente 

em termos de parâmetros objetivos.  

Essas alterações são geralmente percecionadas pelos ORL e TF, pois têm uma 

componente de dinâmica músculo-esquelética, diretamente observável. Esta dinâmica 

poderá influenciar a classificação de parâmetros, mais especificamente a “tensão”.  

Cantores de rock e outros estilos podem apresentar tensão muscular muito 

significativa (nomeada por “tensão interpretativa”). Porém emissões cantadas tensas 

podem apresentar laringoscopia normal e sem significância estatística a nível acústico. 

Não existem limites pré-definidos que categorizem com precisão as vozes 

normais. A expressão de normalidade vocal é um contínuo, sendo porém variável de 

acordo com o género do falante e com as vozes preferidas nas diferentes profissões.  

A mesma variação ocorre em relação aos parâmetros específicos no canto, que 

sofrem influência cultural e do estilo musical (Gonsalves et al., 2003). Parâmetros 

como a “tensão”, a “soprosidade” e “rouquidão” em alguns casos são característica 
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inerente ao estilo e, portanto, deve-se compreender que ajustes favorecem essa 

sonoridade, sem lesar o aparelho fonador (Gonsalves et al., 2003).  

Por outro lado, a “tensão” é percecionada por 63,7% dos cantores e foi o 

segundo parâmetro mais classificado pelos peritos. A literatura também revela que 

uma das principais causas de lesão está relacionada ao abuso vocal e tensão nas pregas 

vocais, sendo geralmente consequência de compensações músculo-esqueléticas 

incorretas (Andrade, et al., 2007). 

Os resultados obtidos levam a concluir que a correspondência acústica 

principal do parâmetro “tensão” é o “Desvio padrão de F0”, seguido do “HNR” e 

“Desvio padrão de energia”. Este resultado é consistente com a análise dos 

espectrogramas de excertos correspondentes à perceção auditiva de tensão, onde se 

verificava um aumento significativo de energia nessas zonas, a presença de sub-

harmónicos e aumento do nível de F0, nomeadamente para as altas frequências.  

Este facto deve ser valorizado pois vai de encontro aos sinais de esforço que 

podem desencadear ou agravar disfonias ligeiras no sentido da patologia vocal, 

potencialmente limitante no desempenho artístico, se houver persistência no padrão. 

Recomenda-se um estudo mais alargado destas ocorrências e a sua possível 

correlação com fatores predisponentes num universo de cantores e não-cantores.  

Relativamente às medidas acústicas, uma vez que as mencionadas são de curto-

termo e pressupõem estabilidade da emissão, foram limitativas na interpretação 

completa dos dados, faltando ainda explorar a vertente do canto e da fala encadeada 

que, pela sua aproximação a dinâmica normal, são as mais representativas da voz.  

Deste modo, para estudar eficazmente o comportamento desviante na voz 

cantada e fornecer feedback em tempo-real aos utilizadores de um software 

preventivo, a utilização de vogais sustentadas é cientificamente limitada.  

Por outro lado, se o feedback visual e cinestésico ajudam o ORL e TF a obter 

uma informação mais completa sobre a dinâmica músculo-esquelética, o cantor poderá 

eventualmente ser beneficiado com este tipo de informação.  

A mesma sugestão poderá ser aplicada a utilizadores de voz falada profissional, 

dado que 42,9% dos não cantores do estudo sentem tensão física quando falam e, que 

revelam queixas de instabilidade (28,6%), soprosidade e rouquidão (21,4%) – os 

mesmos parâmetros identificados nos cantores. 

As principais dificuldades (projetar a voz: 85,7%; falar em tom habitual 

monocórdico: 57,1%) leva a quem 100% da amostra revele cansaço depois de falar 
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durante várias horas. Por hipótese, o cansaço poderá estar a ser provocado pela 

postura, suporte respiratório desapropriado e dificuldades de coordenação 

pneumofonoarticulatória, o que leva à sobrecarga de certos grupos musculares, 

traduzida em tensão nessas mesmas estruturas.  

No âmbito deste estudo, foi ainda possível testar as provas que apresentam 

maior consistência inter-avaliador. São estas a “vogal sustentada”, “aumento de 

intensidade” e “canto”. 

Se o intuito for a identificação de alterações leves, não deverá ser utlizada 

apenas a leitura do texto, pois esta prova não proporcionou consistência na avaliação.  

Quanto à prova de aumento de pitch, sugere-se a sua utilização de apenas 2/3 

dos segmentos captados, dado o comportamento de dispersão dos resultados, 

nomeadamente para o parâmetro “HNR” para as frequências mais altas.  

Relativamente aos parâmetros acústicos mais indicativos de alterações vocais 

nesta amostra de 22 cantores (com alterações maioritariamente leves), identificaram-se 

os parâmetros de “HNR”, “Desvio Padrão de F0” e “Shimmer APQ5”. 

Assim sendo, pode concluir-se que são medidas indicativas de alterações de 

voz ligeiras, com boa correspondência a alterações percecionadas no grupo de cantores 

e que podem indicar um rumo na obtenção e um algoritmo capaz de descodificar 

pequenos desvios vocais, prevenindo assim futuros problemas de voz. 

Os estudos identificados sugerem que as disfonias em cantores podem acarretar 

sequelas fonatórias de maior complexidade que, se não forem tratadas precocemente, 

poderão evoluir até mesmo para lesões laríngeas, o que irá diminuir o desempenho das 

habilidades vocais (Mota et al., 2010). Diante do grande número de alterações 

envolvendo as pessoas que empregam a voz cantada inadequadamente, sabe-se que é 

necessária uma intervenção multidisciplinar com o intuito de maximizar o rendimento 

da voz, sem prejuízo de sua saúde vocal. 

 

5.2. PROCEDIMENTOS FUTUROS 

Com base na variabilidade de estilos musicais e das suas adaptações 

funcionais, sugere-se a realização de mais estudos experimentais de caracterização 

específica dos parâmetros vocais e laríngeos, uma vez que pouco é descrito sobre a 

diversidade fisiológica de cada género. 
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A ampliação de conhecimentos nesta área através de estudos consistentes e 

metodologicamente bem estruturados é determinante, considerando-se a existência 

ainda restrita de conhecimento sobre o tema. 

Uma vez que diversos estudos mostram que a variabilidade de classificações de 

vozes é maior para as ligeira a moderadamente alteradas, sugere-se também uma 

futura ampliação da amostra de cantores e do painel de peritos, com o intuito de 

verificar se os padrões identificados neste estudo se mantém e se são possíveis de 

generalizar aos diversos estilos de canto.  

Relativamente às provas, como se pode verificar no “aumento de pitch” e 

“leitura de texto” a avaliação dos peritos não foi consensual, o que pode significar que 

não são as provas mais adequadas para recolher dados fidedignos para alterações 

ligeiras. No entanto, os dados da bibliografia não traduzem a mesma conclusão, uma 

vez que Bassich & Ludlow (1986) referem que “sabendo que a fala encadeada 

pressupõe uma maior complexidade de produção fisiológica comparativamente com 

as vogais sustentadas, os aspetos de alteração vocal estão mais evidenciados, e como 

tal poderão ser melhor classificados perceptualmente” e Krom (1994) refere que: “a 

maior variabilidade vocal ao longo da amostra de fala, dificulta a especificidade da 

classificação; a associação que os avaliadores tendem a realizar com parâmetros a 

articulação das palavras ou velocidade do discurso, podem ser pistas percetivas que 

distorcem e dificultam a classificação final”.  

Para decidir se a prova de leitura deve ou não continuar a ser utilizada neste 

âmbito, sugere-se o estudo comparativo da prova de leitura de texto, com o mesmo 

painel de peritos, fornecendo adicionalmente a visualização de um excerto do vídeo 

dos participantes, no momento de realização da prova. Com estes elementos, podemos 

saber se a perceção unicamente “auditiva” sem componente “visual”, diminui a 

capacidade de se detetarem alguns parâmetros percetivos, nomeadamente a “tensão”.  

 Devido também à natureza das provas, nem todos os parâmetros acústicos 

foram analisados, nomeadamente nas prova de canto e leitura de texto onde nenhuma 

medida acústica de curto termo foi extraída. Dada a complexidade da fala encadeada 

ao aplicar o método acústico, alguns autores propõem esta análise com técnicas mais 

sofisticadas e capazes de medir e comparar eficazmente a dinâmica vocal (Klingholtz, 

1990; Laver et al., 1992 in Guimarães, 2007). 

Recentemente alguns autores começaram a propor o estudo de medidas 

derivadas de processos de modelação periódica linear (Qi et al., 1999): 1) SNR – 
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signal-to-noise ratio; 2) PA – pitch amplitude; 3) SFR – spectral flatness ratio; e, 

“Medidas de cepstrum” por se correlacionarem com as medidas percetivas de forma 

mais forte face às restantes medidas. Tanto o PA como o SFR mostraram a 

possibilidade de diferenciação entre vozes normais e patológicas, em tarefa de vogal 

sustentada e conversação espontânea.  

Muitos estudos não permitem uma comparação entre resultados, devido à 

disparidade entre os casos analisados e os métodos usados para recolher as avaliações, 

tanto em termos de medidas acústicas, como de escalas percetuais (Patel & Shrivastav, 

2007).  

Sugere-se também posteriormente a realização de exame laríngeo com 

estroboscópio flexível, inserido por via nasal, a fim de se recolher informação sobre a 

dinâmica vocal no ato de cantar ou falar, 

No que diz respeito à comparação efetiva entre grupos de cantores e não-

cantores, sugere-se a uniformização das provas de avaliação e da existência de um 

painel de peritos mais alargado, com vista à deteção de mais pontos em comum, que 

possam servir de base a um ferramenta didática mais completa. 

Os programas de prevenção são importantes e devem focar na conscientização 

dos problemas pelos profissionais, reconhecimento dos sintomas precoces (fadiga 

vocal, alteração do pitch vocal), mas também na orientação sobre uma boa higiene 

vocal (Fortes et al., 2007). O feedback auditivo, feedback cinestésico, e também 

feedback visual, poderão ser elementos-chave na conceção de uma tecnologia de apoio 

em tempo-real ao canto.  
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Anexo 1: 

Descrição da escala RASATI 
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As siglas da escala RASATI correspondem a: 

 

Rouquidão (grau de): irregularidade (aperiodicidade) de vibração das pregas vocais 

durante a fonação e a fase de fechamento durante a adução das pregas vocais é 

incompleta (Andrews, 1995). Assim, a voz é percecionada com ruídos imprevistos 

produzidos a baixa frequência (Hirano et al., 1990; Hammarberg e Gauffin, 1995; 

Hammarberg, 2000 in Pinho, 2008) que mascaram os harmónicos inferiores no traçado 

espectrográfico, ou surgem sub-harmónicos (Martens et al., 2007). Este parâmetro 

verifica-se em casos de: fenda glótica maior ou igual a 0,5mm2, presença isolada de 

uma alteração orgânica ou fenda de qualquer dimensão com alterações da mucosa 

vibrante (Isshiki, 1980 in Pinho, 2003) das pregas vocais (por exemplo: nódulos, 

hiperemias ou edemas) (Colton & Casper, 1996). 

 

Aspereza: rigidez da mucosa que também causa alguma irregularidade vibratória, 

especialmente se associada a fenda glótica ou outras alterações laríngeas como, por 

exemplo, edema das pregas vocais (Edema de Reinke). A voz é seca, sem projeção, 

com ruídos nas altas frequências pela diminuição da onda mucosa (Hirano et al., 1990; 

Hammarberg e Gauffin, 1995; Hammarberg, 2000 in Pinho,2008) que implica um 

maior dispêndio de energia e consequente gasto de ar para desencadear a vibração de 

uma mucosa rígida – notando-se a evidência dos harmónicos inferiores. A aspereza 

pode ser percebida como esforço excessivo, tensão laríngea e constrição do trato vocal 

(Oliveira, 2010). São exemplos clássicos casos com sulco vocal, quistos, retrações 

cicatriciais e lesões neoplásicas. 

 

Soprosidade: presença de ruído de fundo, audível e visível em diferentes regiões do 

espectro que corresponde fisiologicamente e de forma proporcional à fenda glótica, 

com voz de loudness reduzido (Andrews, 1995; Colton & Casper, 1996; Oliveira, 

2010). Salienta-se que, em casos excecionais, pode encontrar-se este parâmetro 

evidenciado face a rigidez extrema da mucosa na ausência de fenda glótica (Pinho et 

al., 2008). A soprosidade pode estar presente nos casos de fendas glóticas isoladas, 

assimetria do padrão vibratório das pregas vocais, lesões do tipo nódulos, quistos, 

pólipos, papilomas e edemas, e em pacientes com doenças neurológicas degenerativas 

(Stemple et al., 1995). O ruído é uma característica muito presente nos casos com 

disfonia (Butha, et al., 2005). 



 

71 
 

 

Astenia: relacionada com o mecanismo de hipofunção das pregas vocais e reduzida 

energia de emissão do som. É esperada uma menor definição dos harmónicos de altas 

frequências (Martens et al., 2007). Exemplo: miastenia gravis ou outras perturbações 

neurológicas do controle vocal (Behlau, 2001). 

 

Tensão: associada a esforço vocal por aumento da adução glótica (hiperfunção), 

geralmente inerente ao aumento da atividade da musculatura extrínseca da laringe, 

com elevação da posição desta (Behlau, 2001). São evidenciados harmónicos em altas 

frequências (Martens et al., 2007). Exemplo: disfonia espasmódica em adução e 

síndromes de abuso vocal (síndrome de tensão músculo-esquelética), com consequente 

alteração de massa (i.e. nódulos ou pólipos). 

 

Instabilidade: relacionada com a alteração de frequência fundamental ou qualidade 

vocal, com oscilações de ligeiras a evidentes ou quebras. A instabilidade na emissão 

de uma vogal prolongada pode indicar desde falta de treino vocal, alterações 

emocionais ou manifestação de doenças neurológicas (ex. Parkinson).  
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Anexo 2:  

Divulgação do estudo 
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PEDIDO DE VOLUNTÁRIOS EM ESTUDO PARA CANTORES 

 

REQUISITOS: cantor(a) de qualquer estilo musical 

 

EM QUE CONSISTE: 1) preenchimento de questionário; 2) recolha de amostras de voz 

cantada e falada; 3) avaliação por médico otorrinolaringologista 

 

ONDE: as recolhas serão feitas na Casa da Música  

 

QUANDO: datas a combinar por telefone ou e-mail  

 

TEMPO DISPENSADO: O voluntário irá dispender no total de aproximadamente 90 

minutos  

 

VANTAGENS: avaliação gratuita feita por uma Terapeuta da Fala e encaminhamento 

gratuito para médico Otorrinolaringologista, caso seja encontrado algum desvio vocal.  

 

RESPONSÁVEIS:   

Na coordenação: Prof. Aníbal Ferreira – docente na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto / investigador 

No desenvolvimento: 

Inês Moura – Terapeuta da Fala e Bolseira de Investigação Científica pela Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto 

Vítor Almeida – Engenheiro e Bolseiro de Investigador na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto 

Dr. Laurentino Mendes Leal – Médico da Especialidade de Otorrinolaringologia no Hospital 

de São João 

 

INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE:  

 

O projeto de investigação “Tecnologia de Apoio em Tempo-Real ao Canto” desenvolvido 

desde 2010 pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FE/UP), Escola Superior 

de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE/IPP), Faculdade de Medicina da Universidade do 

Porto (FM/UP), Royal Institute of Technology (KTH) e Universidade Católica Portuguesa 

(UCP), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Ministério da Educação e 

Ciência), pretende articular conhecimento a partir de diferentes disciplinas, com o intuito de 
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projetar, implementar e validar tecnologias e metodologias inovadoras para cantores, alunos e 

professores de canto.  

Uma das tecnologias prioritárias consiste num software com feedback em tempo-real de 

parâmetros de qualidade vocal, que se pretende usar futuramente como metodologia 

pedagógica e instrumento de prevenção de alterações da voz.  

Sendo encontrada alguma alteração de voz que recomende apoio especializado, serão 

sugeridas alternativas de apoio profissional para reabilitação e/ou aperfeiçoamento vocal.   

É mantida a confidencialidade dos dados recolhidos por parte de toda a equipa envolvida no 

estudo.  

Os interessados deverão contactar por telemóvel ou e-mail (917668452 / 

inesmoura_@hotmail.com) indicando a sua disponibilidade para o estudo.  

 

  

mailto:inesmoura_@hotmail.com
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Anexo 3:  

Questionário  
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Data da recolha:  / /  

 

Código (a atribuir pelo responsável):     

 

1. Identificação 

Nome:         Idade:  

  

Naturalidade:      Nacionalidade:    

  

Habilitações literárias:   Profissão:    

  

 

2. Experiência de canto (últimos 12 meses): 

2.1. Canta? Sim  Não  (Se respondeu Não, passe para a pergunta 2.6.) 

2.2. Tipo de canto? Lírico     Jazz     Fado      Rock     Popular     Outro    

2.3. Nº de horas semanais?  1-3 horas        3-6 horas     6-9 horas           9 ou + horas 

 

2.4. Em que contexto? Profissional     Académico       Lazer/Passatempo         Outro 

 

2.5. Desde quando? 1-5 anos     6-10 anos      11- 15 anos      16-20 anos  

2.6. Já recebeu aulas de canto/sessões de treino vocal? Sim   Não  

 

3. Auto perceção da voz (últimos 12 meses): 

3.1. Gosta da sua voz? Sim  Não  

3.2. Sente alguma tensão física quando fala ou canta? Sim  Não  

3.3.  Sente que a sua voz quebra em algum registo? Sim  Não  

3.4. Sente que a qualidade da sua voz é inconsistente? Sim  Não  

3.5. Sente dificuldade em manter o tom enquanto canta? Sim  Não   

3.6. Sente que a sua voz falada se modifica depois de cantar? Sim  Não  

3.7. Classificaria a sua voz como?  

Rouca  Áspera  Soprosa  Frágil  Tensa  Instável     Outra  Qual?  

  

 

4. Problemas gerais de saúde (últimos 12 meses): Sim  Não  

4.1. Se sim, alguma destas alterações? 

Respiratórias  Alérgicas  Refluxo gastroesofágico   Auditivas  Endócrinas   
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Posturais   Emocionais (ansiedade, depressão…)  

 

5. Problemas específicos de voz (últimos 12 meses): Sim  Não   

Se sim, qual?         

  

5.1. Início do problema: Brusco  Após quadro gripal   Após situação de stresse  

   

5.2. Variabilidade do problema: Diária  Semanal  Sazonal  

5.3. Procura de apoio para a resolução de problema: Sim  Não  

Médico Otorrinolaringologista  Terapeuta da Fala  Professor de Canto   Outro   

Qual?          

  

 

6. Limitações/sensações subjetivas atuais na voz: Sim  Não  

6.1.  Tem, atualmente, as seguintes limitações vocais? 

Rouquidão  Falhas na voz   Dificuldade em falar forte  Dificuldade em falar fraco   

Dificuldade em iniciar o canto  Dificuldade em manter a qualidade enquanto canta   

6.2. Tem, atualmente, as seguintes sensações na garganta? 

Cansaço   Arranhar   Secura   Dor  Ardor  Aperto  Bola na garganta   

 

7. Saúde vocal: 

7.1. Para além de cantar, a voz é usada diariamente: 

Na atividade profissional      Em atividades desportivas        Em atividades lúdicas   

Em ambientes ruidosos        Em ambientes poluídos       Ao telefone e telemóvel  

7.2. Costuma habitualmente: 

 Falar muito forte     Falar muito rápido     Sussurrar         Falar continuamente      

Gritar  “Raspar a garganta” (pigarrear)      Rir efusivamente  

7.3. Costuma estar exposto a:  

Ruído   Pó   Fumo  Ar condicionado  Variações de temperatura    Stresse  

7.4. Costuma consumir: 

Tabaco     Álcool     Rebuçados da garganta   Comidas condimentadas  Laticínios  

 Bebidas muito frias    Bebidas muito quentes     Água    Citrinos   Café       

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo 4:  

Consentimento Informado 
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 Declaração de Consentimento 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 1964; 

Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 
 

O projeto “Tecnologia de Apoio em Tempo-Real ao Canto” desenvolvido pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto (FE/UP), Escola Superior de Música e Artes do 

Espetáculo (ESMAE/IPP), Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FM/UP), Royal 

Institute of Technology (KTH) e Universidade Católica Portuguesa (UCP), financiado pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (Ministério da Educação e Ciência), pretende articular 

conhecimento a partir de diferentes disciplinas, com o intuito de projetar, implementar e 

validar tecnologias e metodologias inovadoras para cantores, alunos e professores de canto. 

Uma das tecnologias prioritárias consiste num software com feedback em tempo-real de 

parâmetros de qualidade vocal, que se pretende usar futuramente como metodologia 

pedagógica e instrumento de prevenção de alterações da voz. Para tal, torna-se necessário 

realizar um estudo com base em amostras de voz falada e cantada, cedidas por voluntários. 

São requisitos para o estudo os seguintes procedimentos: 

1. Preenchimento de um questionário com dados de identificação, anamnese vocal e 

caracterização da voz percecionada pelos próprios; 

2. Recolha de amostras de voz falada e cantada, com recurso a gravação audiovisual; 

3. Avaliação laringoscópica efetuada por um médico otorrinolaringologista, caso se 

justifique; 

4. Tratamento dos dados com uma análise percetiva, laringoscópica e acústica. 

É assegurada pelos responsáveis e investigadores do projeto, estrita confidencialidade dos 

dados recolhidos, podendo contudo estes ser objeto de tratamento estatístico e discussão em 

publicações científicas, preservando-se em qualquer caso o anonimato dos participantes.  
 

Eu,                         compreendi 

as informações sobre o Projeto de Investigação “Tecnologia de Apoio em Tempo-Real ao 

Canto” que me foram fornecidas pela bolseira de investigação Inês Moura, com a supervisão 

do respetivo orientador, Prof. Dr. Aníbal Ferreira.   

Declaro ter sido informado(a) sobre os objetivos deste estudo compreendendo que em 

nada me poderão prejudicar. Assim, autorizo a utilização dos dados recolhidos para os fins que 

me foram esclarecidos.  

 

 

Assinatura do participante:           Data: ___/___/____  
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Anexo 5: 

Texto “O Vento Norte e o Sol” 
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O Vento Norte e o Sol 

 

“O vento norte e o sol discutiam qual dos dois era o mais forte, 

quando sucedeu passar um viajante envolto numa capa. Ao vê-

lo, põem-se de acordo em como aquele que primeiro conseguisse 

obrigar o viajante a tirar a capa seria considerado o mais forte. O 

vento norte começou a soprar com muita fúria, mas quanto mais 

soprava, mais o viajante se aconchegava à sua capa, até que o 

vento norte desistiu. O sol brilhou então com todo o esplendor, e 

imediatamente o viajante tirou a capa. O vento norte teve assim 

de reconhecer a superioridade do sol.” 

 

“The North Wind and the Sun” Versão Português Europeu (PE) 

 


