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1 INTRODUÇÃO 

As principais características anatômicas da laringe estão desenvolvidas ao redor do 

terceiro mês de vida embrionária1 sendo constituída por: osso hióide, membrana tireoióidea, 

epiglote, pregas ventriculares (pregas vestibulares ou falsas cordas vocais), pregas 

ariepiglóticas, ventrículos de Morgani, cartilagens e pregas vocais2. A musculatura intrínseca 

da laringe atua diretamente na fonação, sendo formada por grupos musculares com origem e 

inserção na própria laringe. Todos os músculos laríngeos são pareados e têm sua ação feita em 

comunhão com o parceiro contralateral. A grande divisão se dá quanto à capacidade de abrir e 

fechar a glote (espaço delimitado pelas pregas vocais). Na adução ou fechamento da glote, 

temos os músculos intearitenóideos transverso e oblíquo e cricoaritenóideos laterais. Na 

abdução ou abertura da glote, temos o músculo cricoaritenóideo posterior. A musculatura 

extrínseca da laringe possui inserção fora desta e interfere de modo indireto na fonação3. 

Histologicamente, a prega vocal é composta por mucosa e músculo. A mucosa consiste em 

epitélio e lâmina própria, a qual é dividida em três camadas: superficial, intermediária e 

profunda. O tecido na lâmina própria torna-se mais rígido à medida que se aproxima do 

músculo, apresentando assim propriedades mecânicas diferentes e possibilitando uma 

expressão vocal muito rica1. As dimensões das pregas vocais variam de 6 a 8 mm na infância, 

de 12 a 15 mm na puberdade, de 12 a 17 mm no adulto do sexo feminino e de 17 a 23 mm no 

adulto do sexo masculino2. 

Assim a função fonatória muda continuamente desde o nascimento até a velhice, com 

as mudanças mais significantes entre o nascimento e a puberdade e, posteriormente, na 

velhice. Estas mudanças diferem significativamente entre os sexos4.   

Flutuações nos níveis dos hormônios sexuais iniciadas na puberdade, com a 

estimulação do sistema hormonal, afetam as pregas vocais e a função da laringe. O tamanho 
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do trato vocal também aumenta na puberdade, sendo a magnitude desta mudança mais 

aparente em meninos que em meninas5.   

Na muda vocal sob ação dos hormônios sexuais, há o aumento desigual do 

comprimento e da massa das pregas vocais das crianças, que culmina na diferença dos valores 

de F0, conforme o sexo, nos homens ao redor de 130 Hz e nas mulheres ao redor de 230 Hz6.  

 O período de máxima eficiência vocal é considerado dos 25 aos 45 anos, sendo que a 

partir desta idade uma série de alterações estruturais na laringe, com maior ou menor impacto 

vocal, pode ser identificada. O início da presbifonia (envelhecimento vocal) ocorre a partir 

dos 60 anos, porém seu desenvolvimento e o grau de deterioração vocal dependem de cada 

indivíduo7.  

O mecanismo de produção da voz se dá quando a corrente de ar pulmonar chega à 

laringe e encontra as pregas vocais aduzidas, iniciando um conflito entre as forças da 

musculatura laríngea e o fluxo de ar. A pressão subglótica aumenta até vencer as forças que 

mantêm as pregas vocais fechadas, ocorrendo a passagem do ar pela região glótica. A 

passagem do ar forma uma pressão negativa perpendicular ao fluxo aéreo, o efeito de 

Bernoulli que, juntamente com a força mioelástica dos tecidos das pregas vocais, faz com que 

estas voltem à linha mediana. O movimento completo de abertura e fechamento das pregas 

vocais constitui um ciclo vibratório que resulta num processo físico de compressão e 

rarefação das moléculas de ar, enquanto a glote abre e fecha. A velocidade de abertura e 

fechamento da glote determina a freqüência fundamental (F0) da voz correspondente ao 

número de vibrações por segundo das pregas vocais em um dado momento8,9. O termo 

freqüência fundamental refere-se à freqüência que ocorre mais comumente ou que em geral 

ocorre, caracterizando uma produção vocal particular. Durante a fala encadeada, a freqüência 

fundamental varia dependendo dos sons, das palavras pronunciadas e da intenção da 

mensagem10.  
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A freqüência fundamental (F0) de um indivíduo é o reflexo das características 

biodinâmicas das pregas vocais e de sua integração com a pressão subglótica. Os fatores de 

determinação da freqüência fundamental e sua variação em extensão vocal são: o 

comprimento natural da prega vocal, o alongamento, a massa em vibração e a tensão 

envolvida11.  

Os laboratórios de análise acústica têm permitido melhor compreensão dos achados 

fisiológicos e perceptivos auditivos. A análise acústica realiza mensuração do sinal sonoro 

vocal e detecta sutilezas deste sinal, nos fornecendo um gráfico para análise9.  

A medição da freqüência fundamental, refletindo a velocidade de vibração das pregas 

vocais, é útil para comparar níveis de freqüência intra e intersujeitos, se mostrando bastante 

úteis para pesquisa10.   

O estudo da fisiologia fonatória foi consideravelmente enriquecido na década de 1950 

por estudos desenvolvidos sobre a estreita correlação entre o sistema endócrino e a atividade 

da laringe12.  

Foi realizado um estudo  com 56 adolescentes homens na faixa etária entre 12 e 18 

anos, sem queixa vocal ou história pregressa de disfonia*. O grupo-controle tinha 31 

adolescentes com desenvolvimento puberal normal e o grupo experimental, 25 adolescentes 

com atraso no desenvolvimento puberal. O objetivo do trabalho era mensurar a freqüência 

fundamental da voz e verificar se ela está relacionada com o desenvolvimento puberal. A 

média dos valores de freqüência fundamental para o grupo de adolescentes do grupo-controle 

foi 173 Hz, enquanto para o grupo experimental foi de 204,3 Hz. As autoras concluíram que a 

freqüência fundamental correlaciona-se com o desenvolvimento puberal13. 

 

* Disfonia: representa toda e qualquer dificuldade ou alteração na emissão vocal que impede a 
produção natural da voz14. 
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O impacto dos andrógenos sobre a laringe e na função vocal foi verificado através de 

um estudo onde foi mensurada a F0 de homens com hipogonadismo hipogonadotrófico com 

alterações no desenvolvimento sexual, incluindo a falta de masculinização da laringe. 

Verificaram que, depois do tratamento com testosterona, os valores da freqüência 

fundamental se aproximaram da média dos homens normais15. 

Os estímulos endócrinos atuam de maneira constante durante toda a vida. Tanto 

homens quanto mulheres apresentam modificações na voz em decorrência das variações de 

produção hormonal, sendo a voz uma característica sexual secundária influenciada pelos 

hormônios sexuais16.  

As fibras colágenas, os fibroblastos e algumas substâncias que constituem o tecido 

conjuntivo mostram-se influenciados pelos hormônios sexuais, os andrógenos e especialmente 

os estrógenos17.  

Foi realizado um estudo com um marcador imunoistoquímico para observar a presença 

de receptores hormonais nas pregas vocais de cadáveres frescos. Identificou-se a presença de 

receptores de estrógeno, progesterona e andrógeno na prega vocal humana, sugerindo que 

mudanças na voz podem ser, em parte, decorrentes de influências hormonais. Os receptores 

dos hormônios estão presentes no citoplasma e no núcleo das células epiteliais e glandulares e 

nos fibroblastos dentro da lâmina própria das pregas vocais4. 

Para documentar a presença e, mais especificamente, a localização dos receptores dos 

hormônios sexuais esteróides na laringe, foi realizado um estudo com babuínos, utilizando 

uma técnica de auto-radiografia. Os dados confirmaram que a laringe é rica em receptores 

para estes esteróides. O grande número de receptores está no tecido mesenquimal, incluindo o 

músculo vocal, fibroblastos da lâmina própria e tecidos mesenquimais perivocais, e o epitélio 

da lâmina própria não revelou evidência de receptores. Estes dados evidenciam que a laringe 
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pode ser responsiva aos hormônios esteróides sexuais, realçando dessa forma o papel 

específico  funcional dos hormônios no desenvolvimento da laringe18,19. 

Após injetar a substância 3H-diethylstilbestrol, processou-se uma auto-radiografia 

para analisar a distribuição dos receptores na região da laringe. Os autores encontraram 

células com receptores de estrógeno no mesênquima das pregas vocais e lateral ao adito 

laríngeo20.    

Numa experiência realizada com aves, observou-se que o desenvolvimento da camada 

intermediária do tecido conjuntivo da laringe é inibido pelo estrógeno, mas é estimulado em 

grande parte pelos andrógenos. A hipótese é que, sob ação dos andrógenos, o tecido 

conjuntivo da prega vocal aumenta em comprimento ou extensão. Acredita-se que a mudança 

de voz seja devida à alteração do tecido conjuntivo das pregas vocais, uma vez que, ao exame 

laringoscópico, não há mudanças óbvias21. 

Um significante número de receptores de estrógeno foi encontrado nos tecidos da 

laringe humana. O esfregaço citológico do epitélio da prega vocal mostra semelhança cíclica 

com o esfregaço cervical do colo de útero, durante o ciclo menstrual na mulher. Estas 

descobertas apóiam a idéia de que os hormônios ovarianos influenciam nas funções 

laríngeas22. 

Desequilíbrios hormonais produzem grande efeito na freqüência vocal, como visto na 

interrupção ou no desenvolvimento inadequado da maturação sexual e funções reprodutivas, 

sendo as mulheres mais sensíveis às variações hormonais que os homens23.  

Os hormônios estrógeno, progesterona e testosterona determinam mudanças na voz ao 

longo da vida. Assim a voz feminina desenvolve características masculinas após injeção de 

testosterona e, por outro lado, o homem orquiectomizado (castrado) tem voz com 

características femininas, porque suprimem-se as alterações fisiológicas associadas à 

testosterona16.  
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O ciclo de vida da mulher é fortemente relacionado com mudanças hormonais, e 

mudanças na voz associadas com hormônios sexuais são encontradas com freqüência na 

prática clínica24,25.  

Os distúrbios endócrinos exercem um impacto importante sobre a laringe e causam 

alterações na freqüência fundamental.  No período que antecede à menstruação, quando os 

níveis de estrógeno e progesterona encontram-se em seu ponto mais baixo, ocorre um leve 

espessamento das pregas vocais, causando uma redução da altura e alguma rouquidão26,27. 

Fadiga vocal, redução no volume da voz, maior esforço para falar, emissão mais abafada e 

perda de agudos são queixas de mulheres que observam alterações vocais, no período 

menstrual11.  

O hipoestrogenismo progressivo, que caracteriza o climatério, constitui-se em perda 

paulatina da função ovariana que pode ocasionar modificações neuropsíquicas, orgânicas e 

metabólicas28.  A perda dos estrógenos, por ocasião da menopausa, freqüentemente provoca 

alterações fisiológicas pronunciadas na função do corpo, incluindo: fogachos, sensações 

psíquicas de dispnéia, irritabilidade, fadiga, ansiedade29.  

Um estudo, com 100 mulheres, detectou que 17 apresentavam a síndrome da voz 

menopausal caracterizada por falta de intensidade, fadiga vocal e diminuição do registro, 

confirmando que a laringe é um alvo hormonal30.  

Numa avaliação com 111 mulheres adultas nas idades de 20-82 anos não-fumantes, os 

resultados indicaram relativa estabilidade na freqüência fundamental da pós-adolescência até 

a vida adulta. Houve uma diminuição na freqüência fundamental no grupo de idade de 50-59 

anos que foi mantida nas idades superiores. Um aumento na variabilidade intra-sujeito na 

freqüência fundamental no grupo adulto da pós-menopausa foi interpretado como indicativo 

de diminuição do controle laríngeo sobre a freqüência fundamental31. 
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Diante dos relatos que correlacionam alterações vocais com a menopausa, o presente 

trabalho tem como objetivo verificar se a freqüência fundamental da voz feminina se modifica 

no período climatérico. Compara, por meio de análise acústica, a freqüência fundamental da 

voz em mulheres do menacme e da pós-menopausa, com e sem terapia de reposição hormonal 

(TRH) convencional. 
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2 OBJETIVOS 

 Analisar comparativamente a freqüência fundamental da voz (F0) falada em mulheres 

da pré-menopausa e pós-menopausa, usuárias e não usuárias de terapia de reposição hormonal 

(TRH) convencional, com mulheres no menacme.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado de acordo com a Declaração de Helsinque para a pesquisa em 

seres humanos, com a obtenção de consentimento por escrito de cada participante, expresso 

em termos específicos para os diferentes procedimentos, após serem devidamente informados. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP de acordo com o processo HCRP nº 

1523/2004 (ANEXO A). E posteriormente aprovada pela comissão interna de pesquisa do 

Centro de Saúde Escola Prof. Dr. Joel Domingos Machado (CSE), sob liberação de pesquisa 

nº 021/04      (ANEXO B) e pela comissão interna do Centro Médico Social e Comunitário de  

Vila Lobato. 

Este estudo transversal foi desenvolvido na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-

USP, entre os meses de maio de 2004 a agosto de 2005. Foram selecionadas para este estudo 

mulheres atendidas nos ambulatórios de Ginecologia do Centro de Saúde Escola Prof. Dr. Joel 

Domingos Machado (CSE) e no Centro Médico Social e Comunitário de  Vila Lobato.  

A amostra constou de 45 mulheres assim divididas em grupo-controle: 15 mulheres 

com idade entre 20 e 40 anos (ANEXO C),  média de idade 30,3 anos, que apresentavam 

ciclos menstruais naturais regulares, não usuárias de métodos contraceptivos hormonais, que 

não estivessem  grávidas ou amamentando, durante o estudo. Grupo com TRH: 15 mulheres 

com idade de 45 a 60 anos (ANEXO C), média de idade 54,5 anos, menopausadas naturais há 

no mínimo 2 anos e usuárias de TRH combinada contínua convencional por via oral (valerato 

de estradiol 1 mg + norgestimato 90 mcg), no mínimo, há 6 meses. Grupo sem TRH: 15 

mulheres com idade de 45 a 60 anos (ANEXO C), média de idade de 56,5 anos, 

menopausadas naturais há mais de 2 anos que não faziam uso de TRH há, no mínimo, 6 

meses. Para os grupos com TRH e sem TRH, foram incluídas somente mulheres com índice 

de massa corporal (IMC) menor que 30.  
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Foram excluídas deste estudo mulheres submetidas à histerectomia, ooforectomia, 

fumantes ou ex-fumantes, usuárias de métodos contraceptivos hormonais, usuárias de TRH 

não-convencional (quaisquer esquemas ou dosagens diferentes daquela supramencionada), 

que faziam uso contínuo de medicamentos com ação nas pregas vocais e/ou na laringe, 

incluindo hormônios (grupo-controle e grupo sem TRH) e hormônio diferente da TRH 

convencional (valerato de estradiol 1 mg + 90 mcg de norgestimato), no grupo com  TRH.  

As pacientes selecionadas que não apresentaram nenhum dos critérios de exclusão 

foram informadas de todos os propósitos e métodos do estudo e, em concordância com a 

pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO D). 

Todas as pacientes foram submetidas à avaliação otorrinolaringológica para descartar 

quaisquer lesões na laringe e/ou pregas vocais que pudessem comprometer o estudo. Nessa 

avaliação foi utilizado  telescópio rígido, marca Stors®, lente de 120°. Para proceder ao 

exame, as pacientes ficavam sentadas e mantinham a boca aberta, a língua era protraída e 

envolta numa gaze e mantida nessa posição por pinça digital. Em algumas pacientes, a 

anestesia tópica foi realizada com a aspersão de xilocaína® spray na orofaringe e, depois 

disso, foi introduzido o laringoscópio rígido pela boca até que se obtivesse a completa visão 

da laringe e pregas vocais. Em algumas pacientes, não foi possível realizar o exame usando o 

laringoscópio rígido, então o exame foi realizado usando um fibroscópio flexível marca 

Olympus®. Para proceder ao exame, as pacientes ficavam sentadas, a fibra flexível era untada 

de xilocaína® tópica e então o laringoscópio era introduzido em uma das narinas da paciente 

até que se obtivesse a visão completa da laringe e das pregas vocais. Durante a avaliação, os 

indivíduos foram orientados a respirar pela boca, sem esforço e, quando solicitado, a emitir a 

vogal “i” e “e”, de modo sustentado em intensidade e freqüência vocal habitual.  O médico 

otorrinolaringologista realizou o exame de videolaringoscopia no Ambulatório de 

Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas (HC)- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
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(FMRP)-USP e forneceu o laudo do exame realizado, caracterizando as pacientes como 

apresentando ou não alterações na laringe e/ou pregas vocais.  

Das pacientes selecionadas, quatro pacientes foram excluídas pelo 

otorrinolaringologista ao exame videolaringológico, sendo as causas: reflexo de náusea 

exacerbado e recusa ao exame com laringoscópio flexível; paquidermia de região 

interaritenóidea por refluxo gastroesofágico; sulco vocal e vasculodisgenesia. 

A partir dos achados da avaliação otorrinolaringológica as pacientes sem alteração 

laríngea foram selecionadas para proceder à coleta de uma amostra de sangue para as 

dosagens dos hormônios luteinizante (LH), folículo estimulante (FSH), estradiol (E2) e 

testosterona total. A coleta do sangue no grupo-controle (ANEXO E) foi realizada na fase 

folicular do ciclo, no grupo com TRH (ANEXO F) e no grupo sem TRH (ANEXO G), em 

qualquer dia. Os exames de sangue foram analisados no Laboratório de Ginecologia e 

Obstetrícia (estradiol, LH e FSH) pelo método de quimiluminescência e no Laboratório de 

Endocrinologia (testosterona total) pelo método de radioimunoensaio no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.  

As pacientes que apresentaram níveis hormonais não condizentes com sua fase da vida 

atual para os hormônios LH, FSH e estradiol ou nível de testosterona superior ao valor normal 

foram retestadas e, caso prevalecesse as discrepâncias, foram excluídas do estudo. Neste 

estudo, três pacientes do grupo-controle precisaram coletar novamente o sangue, uma paciente 

para as dosagens de LH e FSH e duas pacientes para dosagem de testosterona. As três 

pacientes haviam coletado a amostra de sangue em dia do ciclo diferente da fase folicular, 

portanto o valor ficou diferente do esperado para aquela fase. A nova coleta foi providenciada 

na fase adequada, assim, os valores encontrados se mostraram normais.  

Após a verificação dos resultados das dosagens hormonais, as pacientes que 

apresentaram valores compatíveis com a normalidade, dentro do seu ciclo de vida, foram 
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incluídas no estudo. Foram excluídas as pacientes que não apresentavam valores hormonais 

compatíveis com o seu ciclo de vida. 

As pacientes menopausadas incluídas responderam a um questionário sobre voz  

(ANEXO H) para verificar se havia queixas de alterações vocais, após a menopausa. Estas 

respostas foram analisadas posteriormente, verificando se havia diferença nas queixas vocais 

entre menopausadas usuárias e não usuárias de TRH. Após responder a este questionário, 

todas as pacientes menopausadas foram submetidas à avaliação da freqüência fundamental da 

voz. Esta avaliação foi realizada pela fonoaudióloga especialista em voz responsável pela 

pesquisa, utilizando o programa computadorizado de voz Dr. Speech 3.0®, no Hospital das 

Clínicas (HC)- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)-USP, em ambiente tratado 

acusticamente. Para gravação, as pacientes ficaram de pé, o microfone unidirecional dynamic 

marca Pioneer®, modelo DM-33, impedância 600 Ω, foi colocado num pedestal fixo em um 

ângulo de 45° da boca da paciente, distância de 4 cm. A paciente foi orientada a emitir a vogal 

sustentada “i” e depois a vogal “e” na freqüência e intensidade vocal habitual. O tempo foi 

uniforme, medido pelo próprio programa de análise da voz, 3 segundos. Desta análise foi 

extraído o valor da freqüência fundamental. 

A gravação da voz para análise acústica no grupo-controle foi realizada na fase 

folicular do ciclo e, nos outros grupos, a gravação era feita no mesmo dia do exame 

otorrinolaringológico.   

Selecionamos para este estudo três homens jovens, idade entre 20 e 40 anos (ANEXO 

I), média 23,3 anos, não fumantes, não usuários da voz profissionalmente, sem queixa vocal. 

Os pacientes foram submetidos à videolaringoscopia rígida, seguindo os mesmos critérios dos 

grupos de mulheres na execução do exame. Os três pacientes foram incluídos após este exame 

e realizaram a avaliação da freqüência fundamental da voz também, seguindo a mesma 

metodologia do grupo de mulheres. A análise da freqüência fundamental da voz realizada 
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neste grupo de homens foi feita para certificar a validade do método utilizado. Os valores 

encontrados para a freqüência fundamental do grupo masculino diferiram significativamente 

dos valores encontrados de freqüência fundamental dos grupos de mulheres controle, com 

TRH e sem TRH. 

Para determinar os valores de n (número de indivíduos da amostra), foi realizado o 

cálculo amostral com α (alfa) = 0,05 e poder do teste (power) = 80%.  

Os grupos controle, com TRH e sem TRH foram testados quanto à normalidade para a 

análise da freqüência fundamental, pelo teste KS .  

Para testar a homogeneidade das variâncias intergrupos, foi utilizado o teste de 

Bartlett. 

O teste ANOVA foi utilizado para comparação das médias amostrais de F0 entre os 

grupos controle, com TRH e sem TRH, para as vogais “e” e “i”.  

Para comparar os grupos entre si, dois a dois, para as vogais “e” e “i”, utilizou-se o 

pós-teste de Tukey. 

Todos os testes estatísticos foram realizados no programa GraphPadPrism®. 
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4 RESULTADOS 

Abaixo, as médias das idades dos grupos controle, com TRH e sem TRH. 

Controle Com TRH Sem TRH 

30,3 anos  56,5 anos 54,5 anos 

 

 

Nas respostas ao questionário, as 2 pacientes do grupo sem TRH (13,3%) e 4 pacientes 

do grupo com TRH (26,6%) relataram que a voz falada se alterou após a menopausa.  Na 

resposta se a voz cantada se alterou após a menopausa, a resposta foi positiva em 5 (33,3%) e 

7 (46,6%) pacientes dos grupos sem TRH e com TRH respectivamente. A dificuldade em 

atingir tons agudos foi presente em todas as 5 (33,3%) e 7 (46,6%) pacientes dos grupos sem 

TRH e com TRH respectivamente.  As respostas ao questionário foram analisadas pelo Teste 

Exato de Fischer e não houve diferença significativa entre os grupos com TRH e sem TRH 

(p< 0,05). 

 

Pacientes que consideram que a voz falada mudou após a menopausa 

Grupo sem TRH  Grupo com TRH  p Conclusão 

2 (13,3%) 4 (26,6%) 0,6513 Não há diferença significativa  

Pacientes que consideram que a voz cantada mudou após a menopausa 

Grupo sem TRH  Grupo com TRH  p Conclusão 

5 (33,3%) 7 (46,6%) 0,7104 Não há diferença significativa  

Pacientes que sentem dificuldade para atingir tons agudos 

Grupo sem TRH  Grupo com TRH  p Conclusão 

5 (33,3%) 7 (46,6%) 0,7104 Não há diferença significativa  

 

 

 

Tabela 1: Médias das idades dos grupos controle, com TRH e sem TRH  

Quadro 1: Comparação das respostas dos questionários dos grupos com TRH e sem TRH  
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Os valores brutos da freqüência fundamental da voz dos grupos controle, com TRH e 

sem TRH estão discriminados nos anexos J, K e L respectivamente.  

Abaixo estão discriminados as médias e o desvio padrão dos valores de F0 desses 

grupos. 

Grupos F0 (E) F0 (I) 

Controle  215,97 (±19,3) 229,89 (±20,02) 

Com TRH  206,21 (±22,13) 221,79 (±23,15) 

Sem TRH  200,71 (±28,49) 212,79 (±31,4) 

 

 

Para a análise de FO, os grupos controle, com TRH e sem TRH foram testados quanto 

à normalidade pelo teste KS que revelou normalidade das distribuições dos dados em todos os 

grupos experimentais (P>0,10), tanto para a vogal “e” quanto para a vogal “i”. 

Para testar a homogeneidade das variâncias intergrupos, foi utilizado o teste de Bartlett 

que demonstrou não haver diferenças significativas entre os grupos para as vogais “e” 

(p=0,3383) e “i” (p=0,2288). 

Teste de Bartlett (diferença entre variâncias nos 3 grupos) 

Vogal Comparações p Conclusão 

“e” Controle x  Com TRH x Sem TRH 0,3383 Não há diferença significativa entre as variâncias 

“i” Controle x Com TRH x Sem TRH 0,2288 Não há diferença significativa entre as variâncias 

               

 

Como as distribuições são paramétricas e variavelmente semelhantes, utilizamos o 

teste ANOVA, para comparação das médias amostrais de F0 entre os grupos controle, com 

TRH e sem TRH para as vogais “e” e “i”. Os resultados revelaram não haver diferenças 

significativas entre os grupos experimentais para as vogais “e” (p=0,2127) e  “i” (p=0,193). 

 

Quadro 2: Comparação da homogeneidade entre os grupos controle, com TRH e sem TRH 

Tabela 2: Valores das médias de F0 e desvio padrão dos grupos controle, com TRH e sem TRH 
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 No pós-teste de Tukey (ANEXO M), os grupos foram comparados entre si, dois a 

dois, tanto para as vogais “e” como “i”, não sendo observada nenhuma diferença significativa 

entre os grupos (p>0,05). 

Cálculo amostral: alfa=0,05; poder = 80% 

Poder do teste: 80% 

Todos os testes estatísticos foram realizados no programa GraphPadPrism®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste ANOVA (diferença entre as médias dos 3 grupos) 

Vogal Comparações p Conclusão 

“e” Controle x Com TRH x Sem TRH 0,2127 Não há diferença significativa entre as médias 

“i” Controle x Com TRH x Sem TRH 0,193 Não há diferença significativa entre as médias 

Quadro 3: Comparação das médias amostrais de F0 dos grupos controle, com TRH e sem TRH 
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5 DISCUSSÃO 

Nas mulheres da pós-menopausa, a conversão periférica de andrógeno em estrógeno 

representa uma importante fonte produtora de estrona. Tal fenômeno ocorre no tecido 

gorduroso, principalmente nos tecidos das mamas, axilas e parede abdominal32, existindo uma 

direta correlação entre o percentual de conversão de androstenodiona nos tecidos periféricos e 

o peso das mulheres menopausadas. Além da idade, a magnitude da massa corporal determina 

o percentual da conversão33,34. Baseados nessas afirmações, excluímos dos grupos de 

menopausadas mulheres com IMC acima de 30.   

Considerando-se que as medidas de F0 obtidas, através da análise de fala encadeada, 

têm sido consideradas cientificamente inadequadas devido às variações inerentes ao material 

de fala e às características de prosódia do texto usado na análise11, neste estudo utilizamos a 

vogal sustentada por ser mais estável e duradoura9.  

As características acústicas das vogais são geradas pelas propriedades de ressonância 

do trato vocal (os filtros do som), interagindo e modificando o conteúdo acústico do som 

produzido pela laringe (o sinal da fonte). A função de fonte e transferência do trato vocal são 

independentes e a função de transferência muda de acordo com a vogal emitida, pois a 

geometria tridimensional do trato vocal modifica-se, diferindo nas vogais individualmente. O 

fonema “e” apresenta uma velocidade de saída do ar, vibração da mucosa e uma tensão 

moderada das pregas vocais próximas do estado de equilíbrio da musculatura, reduzindo a 

possibilidade de produção de turbulência. O fonema “i” apresenta maior tensão e menor 

amplitude de vibração da mucosa das pregas vocais o que leva ao aumento da velocidade de 

fluxo de ar e à maior possibilidade de turbulência, se mostrando instável. Tal aspecto pode ser 

comprovado neste estudo, onde verificamos isso nas variações individuais do “i” 35. A língua 

na posição alta, como na produção das vogais “i” ou “u” , contribui para altas taxas de pulsos 

glotais o que causará um incremento da F0, tornando-a mais aguda36.   
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A relação entre menstruação e alteração vocal é um tema bastante controverso, com 

alguns autores mencionando que a voz é influenciada pela menstruação e outros negando tal 

fato. A fim de evitar possíveis vieses neste estudo, optou-se por gravar as pacientes do 

menacme na fase folicular. 

Num estudo relacionando as fases do ciclo menstrual com as alterações vocais6, 

avaliou-se a F0 de mulheres de 20 a 40 anos e verificou-se que os valores de F0 variaram 

muito pouco, não indicando assim mudança nos parâmetros determinantes da freqüência 

fundamental, nos períodos pré-menstrual, menstrual e meio do ciclo. A interferência da 

progesterona na retenção de líquidos no corpo não é totalmente clara, porém, os estudos que 

relacionam voz e menstruação apontam agravamento vocal e espessamento das pregas vocais 

como manifestações comuns no período pré-menstrual37,27. Há relatos da semelhança de 

comportamento entre as mucosas da laringe e a vaginal durante o período pré-menstrual, 

levando a uma disfonia transitória pela alteração do comportamento da mucosa laríngea38. 

Algumas mulheres apresentam alterações na qualidade vocal, diante do ciclo menstrual no 

período pré-menstrual imediato, as chamadas laringites pré-menstruais37,27. As fases do ciclo 

menstrual parecem afetar a fala e a voz femininas39,26, sendo que algumas mulheres 

apresentam rouquidão no período pré-menstrual27. Em média 50% das mulheres observam 

alterações da voz no período menstrual ou nos dias imediatamente antecedentes7.  

As pílulas anticoncepcionais podem alterar as características vocais, mesmo após 

poucos meses de terapia27. Contradizendo a opinião tradicional de que os contraceptivos orais 

são um fator de risco para a qualidade da voz, alguns estudos40,41 mostraram que os 

contraceptivos orais não têm nenhum efeito adverso na qualidade da voz. Sendo que, na 

maioria das medidas acústicas analisadas, a melhor qualidade vocal observada foi entre as 

mulheres que usavam pílulas contraceptivas. Devido a opiniões divergentes na literatura, 
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relacionadas ao uso de pílulas contraceptivas e alterações vocais, neste estudo optou-se por 

incluir no grupo-controle, somente mulheres não usuárias de anticoncepcional hormonal.  

Em nosso estudo, a média da idade do grupo-controle foi de 30,3 anos, englobando o 

período de máxima eficiência vocal que é considerado dos 25 aos 45 anos7.  

Os valores da F0 para o grupo-controle concordam com a literatura onde a F0 do “e” 

foi: 214,28 Hz; DP: 54,78 Hz;  e  a F0 do “i” foi: 226,73 Hz; DP: 56,63 Hz35. Em uma análise 

de 20 mulheres não fumantes com idades entre 20 e 40 anos, foi encontrada uma média da F0 

de 213,9 Hz ; DP: 28,44 Hz42. 

O climatério (menopausa) é um momento em que algumas mulheres experimentam 

mudanças da voz, particularmente uma redução da freqüência fundamental26.  

Durante a menopausa, os ovários perdem sua habilidade para produzir estrógeno e 

para ovular, como resultado, na pós-menopausa, a mulher está exposta a pequenos níveis de 

estrógeno e à diminuição relativa de andrógenos. A falta de estrógeno causa degradação dos 

tecidos conectivos da prega vocal, alterando a voz5.  

O climatério é um período na vida da mulher em que podem ocorrer dificuldades 

vocais, que um pequeno edema pode causar rouquidão, redução da tonicidade muscular e 

limitações do timbre43. 

Há estudos31 que afirmam que ocorrem mudanças na massa das pregas vocais 

relacionadas à menopausa. Na pós-menopausa, as estruturas de camadas da mucosa das 

pregas vocais tornam-se mais espessas e hiperemiadas e a voz torna-se mais grave e rouca44,27. 

As alterações hormonais do climatério modificam os tecidos da laringe e as pregas vocais 

ocasionando edemas e espessamentos das pregas vocais37.  

As patologias encontradas com mais freqüência, em mulheres menopausadas, foram os 

edemas e os espessamentos de pregas vocais43. Em nenhuma paciente menopausada incluída 
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neste estudo, através da videolaringoscopia, foi encontrado edema ou hiperemia de pregas 

vocais confrontando com os relatos anteriores.  

Para investigar se as mudanças na voz de homens e mulheres, na quinta década da 

vida, se apresentam de forma diferente para cada sexo, foram entrevistados 48 mulheres e 24 

homens cantores profissionais com idade de 40-74 anos. Indivíduos de ambos os sexos 

relataram rouquidão, mas as mulheres pareceram ter problemas mais freqüentes com a 

emissão e controle da voz, quando chegavam aos registros vocais mais altos45. Corroborando 

os resultados supramencionados, a grande maioria das pacientes menopausadas incluídas em 

nosso estudo relatou problemas de emissão de tons agudos. 

Num estudo com 100 mulheres na menopausa, 17 apresentaram alterações vocais 

sugestivas da síndrome da menopausa vocal, caracterizada por fadiga vocal, abaixamento da 

intensidade da voz, diminuição das notas agudas e diminuição do timbre na voz falada e 

cantada16. Estas alterações, neste estudo, somente foram relatadas pelas mulheres na voz 

cantada. Após a menopausa, a voz torna-se mais grave36. As pacientes menopausadas deste 

estudo não tinham queixas de agravamento da voz e nem tampouco esta característica foi 

percebida na análise perceptiva da voz.   

Há alteração vocal, traduzida por variabilidade da F0, na pós-menopausa, o que 

interfere na qualidade de comunicação em mulheres climatéricas. Uma queda na F0 foi 

constatada em um grupo de mulheres entre 50-59 anos e em outros dois grupos em idades 

mais avançadas43. Na pós-menopausa, devido à diminuição na extensão vocal, os registros 

agudos diminuem e os registros graves aumentam – a chamada virilização da voz. Há um 

abaixamento da freqüência de vibração das pregas vocais, provocando mudanças nas 

características da voz37.   

No questionário aplicado às pacientes menopausadas do presente estudo, não foram 

constatados problemas de comunicação relacionados à variabilidade da F0. Houve uma queda 
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na F0 das mulheres menopausadas, porém não significativa clinicamente e nem 

estatisticamente.  

Foi realizado um estudo22 com 43 mulheres pós-menopausadas divididas em três 

grupos a saber: 13 mulheres não usavam TRH, 14 mulheres histerectomizadas usuárias de 2 

mg de valerato de estradiol e 15 mulheres com útero intacto usuárias de estrógeno e 

progesterona contínuo, com dose diária de 2 mg de 17 β- estradiol e 1 mg de acetato de 

nortisterona. A média da F0 diminuiu significativamente no grupo que não usava TRH na fala 

espontânea e leitura de palavras. Em ambos os grupos de usuárias de TRH, a média da F0 

diminuiu significantemente somente na fala espontânea e esta diminuição foi menor no grupo 

que não usava TRH. No presente estudo, houve uma diminuição na F0 de ambos os grupos de 

menopausadas, com TRH e sem TRH. A média de F0 do grupo com TRH foi mais próxima 

do grupo menacme que das menopausadas sem TRH, porém os resultados não foram 

estatisticamente significantes. Os dados deste estudo concordam com os resultados de outro 

trabalho46 em que os autores verificaram que mudanças na F0 com a idade não foram 

estatisticamente significantes.  

Tem sido observado47, nos exames otorrinolaringológicos, um grande número de 

mulheres com queixas vocais inespecíficas na faixa etária de 40 a 60 anos. São comuns os 

relatos de problemas vocais como fadiga vocal, eficiência vocal reduzida, rouquidão e 

mudanças no som da voz nesta faixa etária. A virilização da voz foi confirmada pela média da 

freqüência fundamental (F0) na fala habitual que foi em torno de 175 Hz. Os dados do 

presente trabalho refutam esta afirmação, onde as pacientes nesta faixa etária não 

apresentavam queixa vocal na voz falada, algumas queixas eram presentes somente na voz 

cantada e a variação da freqüência fundamental não foi significativa clinicamente e nem 

estatisticamente. 
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A relação entre voz e hormônios sexuais no corpo da mulher é bem estabelecida, 

iniciando com relatos subjetivos das mudanças vocais associadas com mudanças hormonais e 

sendo confirmada através da análise acústica da qualidade vocal5.  

No presente estudo, somente algumas pacientes menopausadas tinham queixas de 

alterações vocais na voz falada relacionada à menopausa, a maioria das pacientes se queixava 

de maiores dificuldades na voz cantada. 

A fim de verificar se a menopausa causa alteração na voz feminina, foi avaliada e 

comparada a freqüência fundamental de 45 mulheres na pós-menopausa e 45 mulheres no 

menacme. Observou-se que as mulheres na pós-menopausa têm mais variação na vogal 

sustentada. Porém as variações na freqüência fundamental e intensidade não foram 

significantes48,49, e nossos resultados são semelhantes a estes estudos. A freqüência 

fundamental encontrada no grupo menacme do estudo supracitado foi de 206,58 Hz, sendo 

menor que nossos achados tanto para vogal “i” quanto para vogal “e”. A freqüência 

fundamental para grupo de mulheres pós-menopausadas não usuárias de TRH foi de 201,92 

Hz, sendo o valor bem próximo aos nossos achados49. É provável que a reposição de 

estrógeno atue beneficamente sobre a laringe, prevenindo as mudanças da voz associadas à 

menopausa50.  O envelhecimento pós-menopausa pode estar associado com mudanças vocais, 

e a TRH neutraliza este fenômeno. A TRH com estrógeno isolado parece ser mais efetiva que 

a combinação entre estrógeno e progesterona22. Um dos benefícios da terapia de reposição 

com o estrógeno é o aumento da longevidade vocal51. 

Os efeitos da terapia de reposição hormonal foram investigados nas mudanças da voz 

associadas com a menopausa e mostraram que, adicionando-se doses específicas de 

andrógeno na  reposição hormonal durante a menopausa, há melhora da libido, bem-estar e 

humor, sem significantes efeitos adversos5.  
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A terapia vocal fonoaudiológica e a TRH podem ser usadas para melhorar a qualidade 

da voz23. 

Em nosso estudo, o grupo de mulheres menopausadas com TRH apresentou valores de 

F0 mais próximos dos valores do grupo menacme. Entretanto estes valores em relação ao 

grupo de menopausadas sem TRH não foram considerados como uma melhora na freqüência 

fundamental, haja vista que os resultados não foram estatisticamente e nem clinicamente 

significantes. 

Os valores da freqüência fundamental encontrados no grupo de homens (ANEXO N) 

concordam com a faixa de freqüência para homens que varia de 80 a 150 Hz7. Este grupo foi 

incluído, a fim de testar a eficiência do teste de extração da F0 utilizado e ainda para 

demonstrar que o abaixamento da F0 encontrada no grupo de mulheres menopausadas não é 

significante, quando se levam em consideração as faixas de freqüências femininas e 

masculinas. E ainda, quando comparados os valores da freqüência fundamental entre o grupo 

de homens e os grupos controle, com TRH e sem TRH, não houve diferença estatisticamente 

significante (ANEXO O). 
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6 CONCLUSÃO 

Embora existam evidências de um provável efeito modulador dos esteróides sexuais 

sobre a laringe, neste trabalho, concordando com relatos da literatura, não houve diferença 

significativa na F0 entre mulheres no menacme, menopausadas usuárias e não usuárias de 

TRH, apesar da tendência de agravamento da F0 verificada nas menopausadas, 

principalmente naquelas não usuárias de TRH.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao mesmo tempo em que a preocupação com o “viver mais” vem-se fazendo sentir, 

percebe-se a necessidade de somar esforços em direção “ao viver melhor”. Ao lado da 

promoção de uma crescente expectativa de vida, trabalha-se cada vez mais pela consecução 

de uma vida de melhor qualidade. Entende-se por qualidade de vida o viver em sua plenitude, 

mediante a eliminação, a redução e/ou controle dos fatores que lhe são adversos52.  

Utiliza-se para tanto um processo de terapêutica vocal preciso e definido aplicado 

sobre uma laringe mais vulnerável, com enfoque sobre a saúde da voz. Assim, implementam-

se ações que, somadas às intervenções técnicas de prevenção, em seus vários níveis, ofertem 

condições sociais de diálogo e vivência com mulheres em seu cotidiano, tendo em vista 

apreender os vários aspectos que influenciam e interferem na qualidade vocal53. É importante 

agregar conhecimentos, visando a não investir apenas na técnica para alcançar a saúde vocal 

durante o climatério, mas também considerar a qualidade de assistência no deslocamento da 

condição da mulher adulta para uma nova faixa etária54. 

O intuito deste trabalho é abrir mais um campo para a fonoaudiologia e sua interface 

com outras profissões, neste caso os médicos ginecologistas, uma vez que o estudo da voz de 

mulheres menopausadas ainda recebe pouca atenção por parte dos fonoaudiólogos. Novas 

pesquisas abordando este grupo de mulheres devem e estão sendo realizadas, a fim de 

conhecer melhor e ter uma visão mais abrangente do climatério, onde a menopausa é um 

evento pontual. 

Assim, a meta de assistência à mulher climatérica é oferecer-lhe melhor qualidade de 

vida ou maximizar a “expectativa de vida ativa”, a duração do bem-estar funcional, a 

manutenção da sua independência nas atividades da vida diária52, em que a  voz é um 

elemento de constituição da identidade pessoal com função comunicacional e social.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo- USP 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação da Comissão Interna de Pesquisa do Centro de Saúde Escola  
Prof. Dr. Joel Domingos Machado (C.S.E) 
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ANEXO C 

 

Grupos / Idade (anos) Paciente 
 A B C 

Caso 1 26 58 56 

Caso 2 33 54 48 

Caso 3 27 53 58 

Caso 4 23 53 57 

Caso 5 23 54 58 

Caso 6 25 55 59 

Caso 7 40 53 55 

Caso 8 29 57 58 

Caso 9 34 48 59 

Caso 10 38 58 59 

Caso 11 31 58 58 

Caso 12 39 52 58 

Caso 13 31 53 58 

Caso 14 36 56 52 

Caso 15 20 56 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade das pacientes dos grupos controle, com TRH e sem TRH 
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ANEXO D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _______________________________________________________________ , 

concordo e desejo participar do estudo “Influência dos Esteróides Sexuais sobre as 

Características da Voz em Mulheres do Climatério”, que irá medir a freqüência 

fundamental da minha voz.  

Estou ciente que a pesquisa será realizada em etapas, conforme discriminado abaixo, 

sendo a etapa anterior pré-requisito e eliminatória para a etapa seguinte: 

1. Coleta de amostra de sangue, para medir em laboratório as dosagens dos hormônios 

estradiol, LH, FSH e testosterona total. 

2. Uma videolaringoscopia, exame realizado pelo médico otorrinolaringologista, com o 

intuito de visualizar as pregas vocais. Este exame não é invasivo ou dolorido, tem 

como objetivo verificar se há alguma alteração nas pregas vocais. Uma vez detectada 

alguma alteração nas pregas vocais não poderei participar do estudo em questão. 

3. Medida da freqüência fundamental da voz, onde a paciente emitirá as vogais [e] e [i] 

sustentadas, que serão gravadas através de um microfone acoplado ao computador 

onde ficarão armazenadas. 

Esta pesquisa não trará qualquer prejuízo à saúde da paciente. Servirá para comprovar as 

alterações vocais decorrentes das alterações hormonais relacionadas à menopausa e TRH 

(terapia de reposição hormonal).  

Os dados encontrados na pesquisa servirão para desenvolvimento de recursos terapêuticos 

na prática fonoaudiológica no intuito de minimizar os impactos vocais relacionados às 

alterações hormonais.  

Caso seja detectada alguma alteração nos exames da paciente voluntária excluindo-a do 

estudo em questão, esta paciente terá toda assistência e será orientada e encaminhada para 

tratamento na especialidade pertinente. 

A paciente será assistida durante a realização dos exames por profissionais da saúde, os 

quais são responsáveis pelos procedimentos relacionados acima. Em qualquer momento que a 

paciente solicite serão fornecidas informações e /ou esclarecimentos sobre a pesquisa e os 

procedimentos em questão. 
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A paciente poderá a qualquer momento retirar seu consentimento em participar da 

pesquisa, sendo necessário que informe previamente ao pesquisador sua decisão. Esta decisão 

não trará qualquer prejuízo relacionado à sua assistência a saúde. 

Garantimos que a identificação da paciente não será revelada mesmo quando da 

divulgação dos resultados do estudo. 

Fica esclarecido ainda, que tal estudo não trará qualquer despesa para a paciente 

participante da pesquisa. 

Paciente: _________________________________________________________________ 

 

Dr.Gustavo Salata Romão     Janaína Mendes Laureano 

        Ginecologista               Fonoaudióloga 

 

Ribeirão Preto, ______/______/______ 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso LH FSH Estradiol Testosterona 

Caso 1 1,4 4,6 24,8 50,2 

Caso 2 4,03 4,31 100,00 34,20 

Caso 3 2,9 7 49,3 56,2 

Caso 4 4,00 5,30 39,70 41,40 

Caso 5 3,2 4,2 35,8 75,4 

Caso 6 4,21 7,69 20,9 18,9 

Caso 7 2,08 7 25,4 22,8 

Caso 8 4,6 6,5 21,1 30 

Caso 9 1,9 8,4 < 20 28,7 

Caso 10 2,7 2,7 73,1 17,3 

Caso 11 3,45 6,5 20,7 16,7 

Caso 12 3,2 6,5 23,3 32,3 

Caso 13 3,45 8,55 30,3 62,2 

Caso 14 5,4 5,9 < 20 47 

Caso 15 6,67 5,18 49,9 62,7 

Dosagens hormonais do grupo controle 
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ANEXO F 

 

Caso LH FSH Estradiol Testosterona 

Caso 1 10,5 33,9 369,4 9,8 

Caso 2 16,7 56,6 37,6 30 

Caso 3 15 26,3 145 32,5 

Caso 4 8 20,2 17,8 11,1 

Caso 5 37,8 46 26 34,8 

Caso 6 33,3 42,3 <20,0 23 

Caso 7 43,4 72,6 421,9 21,4 

Caso 8 30,4 65,8 55,9 40 

Caso 9 20,8 29,1 31,3 50,6 

Caso 10 17,6 40 45 31,9 

Caso 11 35,3 57,3 78,1 23,5 

Caso 12 36,7 95,7 8,30 46,7 

Caso 13 18,2 27,8 73,1 73,1 

Caso 14 31 81,8 36,7 60,4 

Caso 15 26,4 42,9 104 62,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagens hormonais do grupo com TRH 
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ANEXO G 

 

 

Caso LH FSH Estradiol Testosterona 

Caso 1 22,9 76,2 17,8 11,1 

Caso 2 75,8 169 <20,0 23 

Caso 3 43,5 118 < 20,0 45,2 

Caso 4 42,4 115 <20,0 31,5 

Caso 5 28,9 38 < 20,0 31 

Caso 6 21,8 77 < 20,0 45 

Caso 7 29,4 68,9 <20,0 32,8 

Caso 8 28,5 66,5 10,1 23,5 

Caso 9 29,5 119 28,9 28,2 

Caso 10 22,4 53,5 13,5 16,3 

Caso 11 29,50 91,20 < 20,0 35 

Caso 12 17,1 69,2 < 20,0 34,5 

Caso 13 18,5 61 < 20,0 51,9 

Caso 14 38,4 71,7 < 20,0 38 

Caso 15 16,9 54,8 12,2 34,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagens hormonais do grupo sem TRH 
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ANEXO H 

 

Questionário aplicado às pacientes menopausadas 

Nome: ____________________________________________________________ 

1.Você  Acha que sua voz falada mudou após a menopausa?  

(    ) sim (    ) não 

2. Acha que a voz cantada mudou após a menopausa? 

(    ) sim (    ) não 

3. Sente dificuldade para cantar algum tom musical?  

(    ) sim (    ) não  

4. Qual (is) tom (s) sente dificuldade para alcançar?   

(    ) agudos (    ) graves  
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ANEXO I 

 

 

Caso Idade  

Caso 1 22 anos 

Caso 2 28 anos 

Caso 3 21 anos 

Média 23,7 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade do grupo de homens 
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ANEXO J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso F0 (E) F0 (I) 

Caso 1 220,53 227,33 

Caso 2 191,27 192,12 

Caso 3 113,18 116,23 

Caso 4 202,32 205,2 

Caso 5 219,16 220,71 

Caso 6 180,35 191,98 

Caso 7 200,87 214,85 

Caso 8 184,26 209,42 

Caso 9 225,15 238,38 

Caso 10 220,95 238,73 

Caso 11 216,54 219,12 

Caso 12 201,37 227,42 

Caso 13 199,1 207,64 

Caso 14 204,61 237,45 

Caso 15 230,95 245,29 

Valores de F0 do grupo controle 
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ANEXO K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso F0 (E) F0 (I) 
Caso 1 244,01 253,24 

Caso 2 200,65 222,67 

Caso 3 243,61 254,16 

Caso 4 205,84 218,43 

Caso 5 200,13 204,95 

Caso 6 222,46 243,05 

Caso 7 204,33 213,14 

Caso 8 173,86 187,84 

Caso 9 215,97 258,58 

Caso 10 232,66 239,58 

Caso 11 232,38 238,71 

Caso 12 197,52 219,69 

Caso 13 227,54 239,12 

Caso 14 212,93 216,25 

Caso 15 225,64 238,89 

Valores de F0 do grupo com TRH 
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ANEXO L 

 

Caso F0 (E) F0(I) 

Caso 1 226,35 234,73 

Caso 2 195,75 199,13 

Caso 3 178,21 193,79 

Caso 4 187,31 218,89 

Caso 5 208,09 219,89 

Caso 6 203,72 211,79 

Caso 7 223,73 250,17 

Caso 8 221,37 245,13 

Caso 9 188,04 204,35 

Caso 10 223,24 239,56 

Caso 11 203,13 220,43 

Caso 12 247,24 265,67 

Caso 13 178,15 188,84 

Caso 14 176,62 195,97 

Caso 15 232,21 238,47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de F0 do grupo sem TRH 
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ANEXO M 

 

Tukey´s pós-teste (diferença entre as médias interpares) 

Vogal Comparações p Conclusão 

[e] Controle x Com TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

[e] Controle x Sem TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

[e] Com TRH x Sem TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

[i] Controle x Com TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

[i] Controle x Sem TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

[i] Com TRH x Sem TRH > 0,05 Não há diferença significativa entre as médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre si dos grupos controle, com TRH e sem TRH 
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ANEXO N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso F0 (E) F0(I) 

Caso 1 131,82 Hz 134,29 Hz 

Caso 2 116,58 Hz 116,67 Hz 

Caso 3 153,81 Hz 180,8 Hz 

Média (desvio padrão) 134,07 (±18,7 Hz) 143,92 (±33,1 Hz) 

Valores de F0 do grupo de homens 
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ANEXO O 

 

 

Comparação de F0 p Interpretação 

Homens F0 (E) Grupo Controle F0 (E) 

(134,1 ± 18,7) (215,97 ±  19,3) 
0.0092 diferença significativa 

 

Homens F0 (E) Grupo Com TRH F0 (E) 
(134,1 ± 18,7) (206,21 ±  22,13) 

0.0092 diferença significativa 

 

Homens F0 (E) Grupo s/ TRH F0 (E) 

(134,1 ± 18,7) (200,71 ±  28,5) 
0.0244 diferença significativa 

 

Homens F0 (I) Grupo Controle F0 (I) 

(143,92 ± 33,1) (229,89 ±  20) 
0.0092 diferença significativa 

 

Homens F0 (I) Grupo Com TRH F0 (I) 
(143,92 ± 33,1) (221,79 ±  23,1) 

0.0092 diferença significativa 

 

Homens F0 (I) Grupo s/ TRH F0 (I) 
(143,92 ± 33,1) (212,79 ±  31,4) 

0.0244 diferença significativa 

Comparação entre a F0 do grupo de homens e os grupos controle, com TRH e sem TRH 


