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RESUMO 

 

PRIOR, B. R. Efetividade de um programa de canto para mulheres idosas. 2021. 129f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Ribeirão Preto, 2021. 

 

A presente pesquisa teve como propósito caracterizar e comparar os parâmetros vocais antes e 

após a aplicação de um programa de canto online. Para isso foi realizado um estudo com 12 

mulheres maiores de 60 anos de idade. O estudo consistiu em 10 semanas de intervenção, 

onde a primeira e a última semana foram realizadas de forma presencial destinadas à 

avaliação acústica (Frequência Fundamental, Jitter, Shimmer e Proporção Harmônico Ruído), 

avaliação dos parâmetros aerodinâmicos fonatórios (Tempo Máximo de Fonação, Nível de 

Pressão Sonora, Pico de Pressão Aérea e Volume Expiratório), avaliação de voz cantada 

(Extensão e Tessitura vocais) e avaliação do impacto na qualidade de vida, e as outras oito 

semanas à aplicação do programa de canto online. As aulas do programa de canto foram 

realizadas individualmente de forma remota por vídeo chamada, com exercícios elaborados 

pela pesquisadora com base na literatura. As aulas de canto consistiram em 60 minutos de 

duração, compiladas em treinamento respiratório, vocal, musical e tarefas extras a serem 

realizadas individualmente em casa pela participante, que foram monitoradas através de um 

diário vocal. Os procedimentos foram submetidos a análises dos parâmetros perceptivo-

auditivos, aerodinâmicos fonatórios, acústicos, extensão vocal, tessitura vocal e impacto vocal 

na qualidade de vida. Uma abordagem estatística bayesiana foi utilizada para fornecer as 

afirmações probabilísticas. Aplicou-se um teste de Wilcoxon para avaliar a diferença entre os 

momentos pré e pós das variáveis analisadas. Os resultados indicaram diferenças após as oito 

semanas de intervenção para os parâmetros de loudness, Tempo Máximo de Fonação (BF-10 

= 1,21), Pico de Pressão Aérea (BF-10 = 2,53), os quais tiveram um aumento após o programa 

e também para o score total do questionário de qualidade de vida (BF-10 = 12,3), que 

apresentou uma diminuição, evidenciando uma melhor percepção da qualidade vocal pelas 

participantes. Os outros parâmetros apresentaram similaridades. Portanto, o programa de 

canto online se mostrou efetivo para a melhora dos aspectos perceptivo auditivos de loudness, 

aerodinâmico fonatórios de Tempo Máximo de Fonação, Pico de Pressão Aérea e de 

qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Voz. Envelhecimento vocal. Canto. Idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

PRIOR, B. R. Effectiveness of a singing program for elderly women. 2021. 129f. Thesis 

(Master's degree). Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. Ribeirão 

Preto, 2021. 

 

The present research aimed to characterize and compare the vocal parameters before and after 

the application of an online singing program. For this, a study was carried out with 12 women 

over 60 years old. The study consisted of 10 weeks of intervention. The first and last week 

were carried out presencialy for the acoustic evaluation (Fundamental Frequency, Jitter, 

Shimmer and Harmonic Noise Ratio), evaluation of phonatory aerodynamic parameters 

(Maximum Phonation Time, Sound Pressure Level, Peak Air Pressure and Expiratory 

Volume), singing voice assessment (Vocal Extension and Tessitura) and assessment of the 

impact on quality of life. The other eight weeks were devoted to the application of the online 

singing program. The singing program classes were held individually remotely by video call, 

with exercises prepared by the researcher and based on literature. The singing lessons 

consisted of 60 minutes in duration, compiled in respiratory, vocal, musical training and extra 

tasks to be performed individually at home by the participant. The procedures were submitted 

to analysis of auditory-perceptual, phonatory aerodynamic, acoustic, vocal range, vocal 

tessitura and vocal impact on quality of life. A Bayesian statistical approach was used to 

provide the probabilistic statements. A Wilcoxon test was used to assess the difference 

between the pre and post moments of the analyzed variables. The results indicated differences 

after the eight weeks of intervention for the parameters loudness, Maximum Phonation Time 

(BF-10 = 1.21) and Peak Air Pressure (BF-10 = 2.53), which had an increase after the 

program. Also, the total score of the quality of life questionnaire (BF-10 = 12.3), depicted a 

decrease, showing a better perception of the vocal quality by the participants. The other 

parameters showed similarities. Therefore, the online singing program proved to be effective 

in improving vocal intensity, phonatory aerodynamic aspects, Maximum Phonation Time, 

Peak Air Pressure and quality of life. 

 

 

Keywords: Voice. Vocal aging. Singing. Elderly women. 
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 “O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da 

velhice. Colhe, pois, a sabedoria. Armazena suavidade para o 

amanhã. ” 

Leonardo Da Vinci 

1 INTRODUÇÃO  
 

A COVID-19 é uma doença proveniente de um tipo de coronavirus denominado de 

SARS-CoV-2 (Manzano et al., 2020). A transmissão ocorre quando uma pessoa infectada 

emite gotículas que contém o vírus, por meio da tosse, espirro, fala ou canto (Hermann et al., 

2021). Segundo Alsved et al. (2020) o canto, quando comparado à fala, apresenta um maior 

risco do aumento de emissões de partículas, já que a voz cantada envolve uma pressão sonora 

mais alta, frases mais longas, frequências mais altas, respirações mais profundas, pico de 

fluxo aéreos mais altos e maior articulação. Ainda, estudos mostraram que a taxa de 

transmissão de partículas de aerossol durante a prática é aumentada de 10 a 100 vezes mais se 

comparada com o ato de falar ou respirar (Mürbe et al., 2020; Alsved et al., 2020). Por este 

motivo, encontros presenciais de grupos de canto ou aulas particulares foram cancelados, o 

que motivou a procura por alternativas seguras para dar seguimento à prática (Naunheim et 

al., 2020). Dentre as alternativas estão os encontros remotos, sendo estes uma medida 

recomendada tanto na área musical (Naunheim et al., 2020; Sataloff et al., 2020; Vance et al., 

2021) quanto na área clínica (Cantarella et al., 2021; Nemr et al., 2021; Strohl et al., 2020).

 Sabe-se que o canto é um grande aliado à saúde da voz, principalmente em pessoas 

idosas (D’haeseleer et al., 2017; Lortie et al., 2017), já que envelhecimento vocal causa 

alterações na voz com maior ou menor impacto na qualidade de vida (Soyama et al., 2005). O 

envelhecimento vocal recebe o nome de presbifonia, e inicia-se a partir dos 60 anos, com um 

curso individualmente variável (Kost & Sataloff, 2018). A presbifonia é caracterizada pela 

atrofia e arqueamento das pregas vocais, calcificação e ossificação gradual das cartilagens 

laríngeas e alteração na vibração da mucosa das pregas (Pessin, 2015; Tatar et al., 2016; 

Spazzapan et al., 2018). Os idosos geralmente apresentam qualidade vocal significativamente 

reduzida, soprosidade, rouquidão, frequência fundamental instável e fadiga vocal (Rosow & 

Pan, 2019). A perda da capacidade plena de movimentação da laringe acarreta na perda de 

estabilidade vocal, aumentando o jitter (Lortie et al., 2015; Mezzedimi et al., 2017) o shimmer 

(Dehqan et al., 2013), o ruído no sinal acústico (Siqueira, 2013; Lortie et al., 2015; Schaeffer 

et al., 2015; Mezzedimi et al., 2017) e é observado nas mulheres um declínio da frequência 

fundamental (f0) (Eichhorn et al., 2018; Spazzapan et al., 2018), além de modificações nos 

formantes das vogais (Eichhorn et al., 2018).       
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 Além dessas alterações, também são observadas mudanças nos parâmetros 

aerodinâmicos fonatórios. Na presbifonia percebe-se uma redução da capacidade pulmonar, 

cujo funcionamento metabólico se lentifica, afetando assim a pressão subglótica, intensidade 

vocal e a coordenação entre os movimentos da respiração e da laringe, reduzindo a capacidade 

vital e tempo máximo de fonação (Zraick et al., 2012; Pegorari et al., 2013; Alves et al., 2015; 

Carréra et al., 2016). Estudos apontam uma redução na capacidade pulmonar de 40% entre os 

20 e 80 anos de idade, apresentando decréscimo no volume expiratório e aumento no volume 

residual, o que afeta a produção vocal e diminui o tempo máximo de fonação (Menezes & 

Vicente, 2007). Frente às alterações do corpo acerca do envelhecimento, atividades para 

retardar prejuízos funcionais decorrentes desse processo vem ganhando maior atenção, como 

o caso de atividades que envolvem música (Almeida, 2013; Oliveira, 2013).   

 Um exemplo dessas atividades são as práticas de canto, que, dentro de um modelo 

voltado ao desenvolvimento vocal por meio de técnicas especificas, promove respostas a nível 

fisiológico, integração social, expressão emocional, comunicação e desenvolvimento da 

autoconfiança e a autoestima (Prazeres, 2010). Alguns estudos examinaram o efeito do 

envelhecimento em vozes de cantores, e observaram que a voz de cantores idosos é similar à 

de cantores de meia idade, sendo também mais estável e tem maior amplitude em comparação 

com a voz de não-cantores, sugerindo que o aumento da atividade vocal pode prevenir o 

envelhecimento vocal e muscular e ajudar a manter sua longevidade (Brown et al., 1993; 

Rocha et al., 2007; D’haeseleer et al., 2017; Lortie et al., 2017). Em outros estudos, verificou-

se em cantores idosos que participam de corais que a qualidade vocal se mostra 

significantemente melhor com relação a não cantores, (Cassol, 2004; Cassol & Bós, 2006; 

Rocha et al., 2007; Andrade & Rodrigues, 2014; de Aquino et al., 2016).   

 Embora os estudos tragam melhorias funcionais na voz dos idosos com a prática do 

canto, ainda não se sabe se a aplicação de um treinamento remoto pode ser efetivo, tanto 

quanto o treinamento vocal presencial. Na área clínica fonoaudiológica, alguns estudos vêm 

sendo desenvolvidos para validar a eficácia do atendimento online aos pacientes, e os 

resultados são cada vez mais promissores (Cantarella et al., 2021; Nemr et al., 2021; Strohl et 

al., 2020). Desta maneira, o objetivo deste estudo é verificar a efetividade de um programa de 

canto online na voz de mulheres idosas, que permita dar cumprimento às necessidades vocais 

e possa reduzir os sintomas causados pelo envelhecimento, mesmo em tempos de pandemia.  
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2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar e comparar a voz de mulheres idosas antes e 

depois da aplicação de um programa de canto online a fim de evidenciar se o treino da voz 

cantada é capaz de proporcionar melhorias funcionais vocais e respiratórias e ter um impacto 

positivo na qualidade de vida. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar e comparar os parâmetros vocais antes e após a aplicação de um programa de 

canto online por meio da análise: 

- Perceptivo-auditiva; 

- Parâmetros aerodinâmicos fonatórios; 

- Medidas acústicas; 

- Extensão vocal; 

- Tessitura vocal; 

- Impacto vocal na qualidade de vida. 
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3 PLANO DE TRABALHO 
 

A presente dissertação de mestrado foi iniciada imediatamente após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa competente. Para um melhor entendimento prático 

do projeto foi elaborada uma pregunta central, que consiste na análise das possíveis 

modificações dos parâmetros perceptivo-auditivos, aerodinâmico fonatórios, acústicos e de 

voz cantada (extensão e tessitura) antes e após a aplicação de um programa de canto online. 

 

Figura 1 - pergunta central do projeto. 

 

 

 

3.1 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

O programa de canto terá impacto positivo tanto na qualidade da voz falada e cantada, 

quanto na qualidade de vida de mulheres idosas.  

 

 

3.2 JUSTIFICATIVA  

 

O estudo se concentra na importância de se associar a longevidade e condições de um 

envelhecimento saudável à realidade da pandemia do novo coronavirus (COVID-19). A 

compreensão das características do processo de envelhecimento com sua interferência na 

produção da voz e no padrão comunicativo de idosas, bem como a associação às atividades do 
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canto como forma de retardar os prejuízos vocais inerentes ao envelhecimento, se fazem 

necessárias, em decorrência do grande interesse pela prática e o aumento dessa população a 

cada ano.           

 Nesse sentido, o programa de canto proposto apresenta técnicas que abordam aspectos 

vocais e respiratórios e que contribuem para a tonicidade e agilidade muscular, os quais 

podem ser efetivos para um melhor ajuste fonatório. Esta pesquisa pode trazer contribuições 

importantes para fonoaudiólogos, professores de canto e outros profissionais que atuam junto 

a essa população e que precisam de um atendimento remoto devido à realidade da pandemia 

COVID-19. 
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“O mestre disse a um dos seus alunos: Yu, queres saber em que 

consiste o conhecimento? Consiste em ter consciência tanto de 

conhecer uma coisa quanto de não a conhecer. Este é o 

conhecimento.” 

Confúcio 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A revisão de literatura será apresentada em ordem cronológica dos achados 

bibliográficos, os quais foram baseados principalmente em artigos com base em evidências 

científicas. A apresentação está na seguinte ordem: o atendimento remoto no contexto da 

pandemia COVID-19, envelhecimento vocal, modificações acústicas na senescência 

(frequência fundamental, jitter, shimmer e medidas de ruído) e voz cantada (respiração no 

canto e fisiologia do exercício vocal). 

4.1 O ATENDIMENTO REMOTO NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

 

A COVID-19 é uma doença proveniente de um tipo de coronavirus denominado de 

SARS-CoV-2 (Manzano et al., 2020). A transmissão ocorre quando uma pessoa infectada 

emite gotículas que contém o vírus, por meio da tosse, espirro, fala ou canto (Hermann et al., 

2021). Segundo Alsved et al. (2020) o canto, quando comparado à fala, apresenta um maior 

risco do aumento de emissões de partículas, já que a voz cantada envolve uma pressão sonora 

mais alta, frases mais longas, frequências mais altas, respirações mais profundas, pico de 

fluxo aéreos mais altos e maior articulação. Ainda, estudos mostraram que a taxa de 

transmissão de partículas de aerossol durante a prática é aumentada de 10 a 100 vezes mais se 

comparada com o ato de falar ou respirar (Mürbe et al., 2020; Alsved et al., 2020). Assim, 

atendimentos remotos, visto antes como uma excelente prática para preencher lacunas de 

alguns serviços, e se tornaram uma realidade essencial, tanto na prática clínica (Fu et al., 

2015; Weidner & Lowman, 2020) quanto musical (Naunheim et al., 2020).  

 Naunheim et al. (2020) relataram, por meio de orientações, quais as melhores 

estratégias para cantores e grupos de canto para retomarem com segurança suas práticas, de 

acordo com uma base literária científica. Dentre as sugestões citadas, os autores destacaram o 

uso da tecnologia para a continuidade das práticas de forma remota. Apesar de ser 

considerada menos agradável do que o método preferido e tradicional de cantar em espaços 

com melhor acústica, de forma presencial, os encontros remotos podem eliminar o risco de 

transmissão do vírus para um professor ou aluno, conjunto de câmara ou grupo coral, por 
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meio da atividade não presencial. Dessa maneira, as sessões de terapia vocal são realizadas de 

forma segura e prática para os pacientes, seja a sessão virtual ou presencial; e a terapia do 

paciente não precisa ser interrompida por causa da pandemia de COVID-19.  

 Strohl et al. (2020) forneceram um resumo das experiências aprendidas e 

considerações importantes para implementar e oferecer telemedicina a fim de fornecer 

cuidados de subespecialidade em laringologia durante a pandemia de COVID-19. Para isso, 

quatro laringologistas e um fonoaudiólogo especializado em voz realizaram uma conferência 

de consenso em grupo, compartilhando informações a respeito de suas vivências e 

experiências acerca do atendimento remoto durante a pandemia. Os autores concluíram que, 

durante a pandemia, um modelo de telemedicina pode ser efetivamente empregado para 

melhorar o acesso do paciente aos cuidados de laringologia, incluindo uma abordagem de 

atendimento multidisciplinar. No entanto, uma grande limitação é a falta de acesso à 

laringoscopia, que provavelmente pode ser adiada com segurança na maioria dos indivíduos.

 Manzano et al. (2020) , elaboraram um guia clínico com 79 recomendações para 

fonoaudiólogos durante o contexto de pandemia. Dentre as recomendações, está o tele 

atendimento, que pode ocorrer de três maneiras, segundos os autores: síncrona, assíncrona ou 

hibrida. Métodos síncronos correspondem às interações em tempo real entre o paciente e o 

clínico. Métodos assíncronos envolvem materiais, como gravações e armazenamento de 

informações que podem ser acessados pelo paciente e pelo clínico. Já métodos híbridos 

podem combinar os outros dois métodos citados, ou combinar atendimentos on-line e 

presenciais.           

 Weidner & Lowman (2020) realizaram uma revisão sistemática da literatura sobre 

serviços de telemedicina para adultos (triagem, avaliação e tratamento) de estudos de 

aproximadamente 2014 a 2019. Dentre a literatura revisada, 31 estudos foram avaliados e 

relatados quanto à qualidade, viabilidade, eficácia e precisão diagnóstica. Foram discutidos 

aspectos técnicos dos equipamentos e softwares utilizados para a prestação dos serviços. Os 

autores concluíram que, no geral, os resultados da revisão continuam a apoiar o uso da 

telemedicina como um modelo apropriado de prestação de serviços em fonoaudiologia para 

adultos. No entanto, ainda há uma falta de projetos de pesquisa fortes, incluindo grupos 

controle em vários ambientes bem descritos, a fim de determinar definitivamente a eficácia 

dos serviços da telemedicina.        

 Vance et al. (2021) realizou uma revisão crítica da literatura acerca do impacto da 

COVID-19 no retorno dos músicos ao canto. Os autores concluíram que o COVID-19 teve 

um grande impacto em cantores e outros músicos em todo o mundo, principalmente 
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relacionado ao risco de transmissão de aerossolização de gotículas com canto e com a 

execução de instrumentos de sopro e metais. Dentre as formas de reduzir a possível 

transmissão durante o canto e a execução de instrumentos, foram inclusos ensaios ou 

apresentações remotas, uso de máscaras, coros menores, apresentações ao ar livre, excelente 

ventilação com distanciamento social, ensaios mais curtos, limpeza regular de superfícies 

comumente tocadas e lavagem das mãos, evitando contato com outros, e triagem de 

temperatura.          

 Cantarella et al. (2021) identificaram que, apesar da telemedicina ter feito um grande 

progresso por conta da pandemia, algumas barreiras com relação à prática remota devem ser 

consideradas. Os autores realizaram um estudo com pacientes italianos e franceses e 

constataram quatro dificuldades da terapia vocal por telemedicina: a primeira foi a falta de 

dispositivos adequados, como câmeras ou softwares para o atendimento eficiente. A segunda 

foi a falta de confiança por parte dos profissionais para atenderem de forma remota. A terceira 

foi a dificuldade de pacientes idosos ou de baixa renda de terem acesso à dispositivos 

eletrônicos, e a quarta, o sistema social de saúde e as companhias de seguros privados em 

muitos países europeus não reconhecem as sessões remotas de terapia vocal como 

procedimentos reembolsáveis. Os autores concluem que a pandemia do COVID-19 pode 

mudar algumas práticas fonoaudiológicas para melhor, sendo este o momento de superar a 

resistência às novas tecnologias. 

       

4.2 ENVELHECIMENTO VOCAL 

 

 

Envelhecimento da voz, ou presbifonia, é um diagnóstico clínico dado a pacientes que 

experimentam diversos sintomas vocais devido a alterações anatômicas e fisiológicas naturais 

que acompanham a idade (Rosow & Pan, 2019). O início da presbifonia, juntamente com seu 

desenvolvimento e grau de envelhecimento vocal depende do estilo de vida que o indivíduo 

leva, além de fatores constitucionais, raciais, hereditários, alimentares, sociais e ambientais 

(Menezes & Vicente, 2007). As mudanças na laringe da idade adulta para a velhice são 

geralmente mais marcantes nos homens do que nas mulheres, sendo que as alterações 

histológicas nos homens ocorrem ao redor da terceira década de vida e, na mulher, a partir da 

quinta década (Kahane, 1987; Sue Elen Linville, 2001).      

 Baker et al. (2001) examinaram o efeito do envelhecimento nos mecanismos 
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respiratórios e laríngeos envolvidos no controle da intensidade vocal loudness de quatro 

indivíduos jovens e cinco idosos. Para isso, realizaram a medição da pressão subglótica e 

verificaram atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos tireoaritenóideo (TA), 

cricoaritenóideo lateral (LCA) e cricotireóideo (CT). Os participantes realizaram a fonação 

em três níveis de intensidade: “suave,” “confortável” e “barulhento”. As medidas do nível de 

pressão sonora vocal (NPS) e da frequência fundamental (F0) também foram obtidas. Em 

condições de volume, os níveis de pressão subglótica foram semelhantes para ambas as faixas 

etárias. Nas três condições de loudness, os idosos geraram NPS que foram em geral mais 

baixos do que os produzidos pelos jovens, mas modularam os níveis de loudness de maneira 

semelhante à dos jovens. Esses achados sugerem que o mecanismo laríngeo pode ser mais 

afetado do que o sistema respiratório nesses idosos e que essas alterações podem afetar os 

níveis de intensidade vocal. 

Verdonck-de Leeuw & Mahieu (2004) pesquisaram sobre o impacto das mudanças na 

voz relacionadas à idade na vida diária. Este estudo longitudinal relatou mudanças na voz 

relacionadas à idade e o impacto na vida diária durante um período de 5 anos em 11 falantes 

do sexo masculino saudáveis, com idade variando de 50 a 81 anos. Todos os homens 

preencheram um questionário sobre desempenho vocal na vida diária e foram realizadas 

análises perceptivas e acústicas da qualidade vocal e análises das tarefas de desempenho 

máximo da função vocal. Os resultados mostraram uma deterioração significativa da voz 

evidenciado pelo aumento da perturbação do sinal acústico vocal, bem como aumento das 

classificações de rugosidade vocal, julgados por especialistas após o período de 5 anos. Um 

aumento da instabilidade de voz e a tendência de evitar grupos sociais apoiaram esses 

achados. Este estudo sugeriu um processo normal de envelhecimento vocal gradual, com 

claras consequências na vida cotidiana, que deve ser levado em consideração na prática 

clínica e em estudos sobre comunicação na vida social.  

Pontes et al. (2005) avaliaram a relação entre queixa de voz e desvio de prega vocal, 

com especial atenção à presbilaringe, em pacientes com mais de 60 anos de idade, com e sem 

queixas vocais. O material consistiu em histórias clínicas e imagens obtidas por 

laringoscopias de 210 pacientes, 88 homens e 122 mulheres, com mais de 60 anos, que 

procuraram tratamento otorrinolaringológico. Foram analisadas características glóticas 

indicativas da presbilaringe, como arqueamento das pregas vocais, proeminência dos 

processos vocais e fenda glótica fusiforme, as quais mostraram uma correlação entre si. Os 

resultados deste estudo indicaram que a presbilaringe não se relacionou com as queixas 

vocais, e que essas queixas estavam diretamente relacionadas com alterações na mucosa das 
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pregas vocais. Assim, a presbilaringe se mostra como um processo natural do envelhecimento, 

não podendo ser confundido com lesões ou patologias. 

Polido et al. (2005) comparou perceptivo-auditivamente a voz de 100 mulheres idosas 

com idades entre 60 e 95 anos. Para isso, as idosas responderam questões de auto-percepção 

sobre corpo, voz e rejuvenescimento vocal. Foi realizada também a medição do tempo 

máximo de fonação, resistência vocal, pitch, loudness, ressonância, articulação e 

psicodinâmica vocal. Os resultados indicaram que a maioria dos sujeitos reconheceu o 

envelhecimento da própria aparência física, no entanto, o reconhecimento do envelhecimento 

vocal não foi percebido. Com relação ao tempo de fonação, as participantes não perceberam 

mudanças ao longo dos anos, porém, a medição indicou uma redução acentuada do fluxo de ar 

expiratório. O pitch se mostrou agravado, principalmente nas vozes de mulheres fumantes e a 

loudness foi considerada adequada. Além disso, tanto na avaliação perceptiva 

fonoaudiológica quanto no relato de auto-percepção dos sujeitos foi encontrado articulação de 

fala precisa. Os autores concluíram que as idosas pouco percebem o envelhecimento vocal e 

muitas desconhecem a possibilidade de rejuvenescer a voz.  

Menezes & Vicente (2007), avaliaram de forma perceptivo-auditiva as características 

vocais de 48 indivíduos idosos institucionalizados, que não apresentavam nenhum tipo de 

alteração neurológica, com o objetivo de identificar se essas características interferem no 

processo de comunicação, a fim de correlacioná-las com a avaliação das estruturas do sistema 

estomatognático e do padrão de fala. Na avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal, 

constatou-se predominantemente qualidade vocal rouca (70,8%), loudness reduzida (56,2%), 

pitch grave (62,5%) e tempos máximos de fonação reduzidos (81,2%). Dos 48 participantes, 

85,4% relataram que a voz não interfere no processo de comunicação, evidenciando aspectos 

do padrão de fala preservados, como a precisão articulatória e a preservação do sistema 

estomatognático. Os achados dessa pesquisa revelaram que, apesar das alterações perceptivo-

auditivas, não há uma interferência no desempenho comunicativo da população estudada. 

 Silva et al. (2011) analisaram o nível de pressão sonora (NPS) e a variação do volume 

vocal percebido loudness em 30 mulheres jovens e 30 mulheres idosas, sem queixas vocais 

em diferentes níveis de esforço vocal, controlando a intensidade da voz. Para isso, foi 

realizada uma leitura, em nível habitual e em forte intensidade. Os resultados deste estudo 

indicaram um nível de pressão sonora reduzido para as mulheres idosas, o que pode indicar, 

segundo os autores, um nível de pressão subglótica reduzido nesta idade, que interfere na 

adução das pregas vocais e, consequentemente, no volume vocal. 
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 Fabron et al. (2011), analisaram medidas da dinâmica respiratória em participantes de 

grupos de terceira idade, destacando a capacidade vital e os tempos máximos de fonação de 

vogais e consoantes. O estudo foi composto por 41 pessoas, sendo 32 do sexo feminino e 

nove do masculino. A avaliação foi realizada por meio das medidas de tempos máximos de 

fonação (TMF) das vogais /a/, /i/, /u/, das consoantes /s/ e /z/ e contagem de números; relação 

s/z; medida de capacidade vital (CV) e cocientes fônicos simples (CFS) e composto (CFC). 

Os valores médios dos indivíduos do sexo masculino para os TMF das vogais, consoantes e 

contagem de números foram respectivamente, 18,11s; 19,22s; 19,11s; 15,22s e 15,61s e 

18,77s, sendo 0,98 o valor da relação s/z. No sexo feminino, as médias das mesmas medidas 

de TMF foram respectivamente 13,94s; 14,19s; 13,98s; 10,11s e 11,63s; 13,90s, sendo 0,92 a 

relação s/z. Esses achados indicaram uma concordância com os valores encontrados na 

literatura para o grupo idoso. 

Alves et al. (2015) objetivaram caracterizar e relacionar os tempos máximos 

fonatórios com sexo, idade e hábitos de vida de 55 idosos saudáveis. Para isso, foi aplicado 

um questionário e coletados os tempos máximo de fonação das vogais /a/, /i/ e /u/ e das 

fricativas /s/ e /z/, com o uso de um cronômetro. Os resultados indicaram que os tempos 

máximos fonatórios das vogais /a/, /i/, /u/ e das fricativas /s/ e /z/ para o sexo masculino foram 

13,3s; 14,7s; 14,7s; 13,3s; 14,3s, respectivamente; e para o sexo feminino 13,1s; 14,3s; 14,8s; 

13,0s; 13,1s, respectivamente. Esses achados não se relacionaram com os hábitos de vida 

apontados no questionário (sexo, prática de atividade física regular, histórico de tabagismo e 

queixa vocal).  Os autores concluíram que os tempos máximo de fonação das mulheres idosas 

se apresentaram próximos aos valores de mulheres adultas jovens segundo a literatura, e que, 

para os homens, esses valores se encontraram a baixo. Exclusivamente, o tempo de fonação 

não se relaciona com o estilo de vida que o idoso leva. 

Pessin et al. (2016) realizaram um estudo para investigar as alterações vocais em 

pacientes idosos de 60 a 75 anos e acima de 76 anos, todos atendidos em clínica de voz. Nesta 

pesquisa, os pacientes foram submetidos à análise acústica e perceptivo-auditiva. Para a 

avaliação perceptivo-auditiva, a escala GRBASI foi utilizada, com as amostras vocais 

previamente gravadas nas avaliações acústicas durante a vogal sustentada [a]. Os resultados 

indicaram que a rouquidão foi reportada em 34,72% dos participantes. Também foi 

mencionado dificuldade ao cantar nos aspectos gerais, sem considerar parâmetros de registros 

vocais (17%) e esforço fonatório (15,28%). Os autores sugerem que tais achados caracterizam 

a presbifonia e que medidas terapêuticas devem envolver terapias de voz ou até mesmo 

cirurgias com o objetivo de melhorar a qualidade vocal.  
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Carréra et al. (2016) buscou verificar a relação existente entre a capacidade vital lenta 

e o tempo máximo de fonação em 61 mulheres idosas. Foram realizadas três medições e 

utilizada a melhor das três, respeitando o intervalo de dois minutos entre as medições. Para 

mensuração do TMF, foi solicitado que o idoso realizasse uma inspiração profunda e em 

seguida sustentasse pelo máximo de tempo as vogais /a/,/i/,/u/ e as fricativas /s/ e /z/. Foram 

mensurados seus respectivos valores, utilizando-se um cronômetro. Os dados demonstram que 

os valores de capacidade vital lenta e tempo máximo de fonação estão reduzidos na terceira 

idade. Além disso, existe uma correlação positiva entre a capacidade vital lenta e o tempo 

máximo de fonação do /s/ e /z/ no sexo feminino.  

 Rapoport et al. (2018) realizaram uma revisão do corpo da literatura a fim de 

identificar as principais mudanças na voz envelhecida e seus respectivos impactos na saúde e 

qualidade de vida. Os autores concluíram que o declínio da voz na senescência pode levar à 

introversão, situação agravada quando há perda auditiva associada. Ainda, existe um consenso 

na literatura que a diminuição da função vocal pode prejudicar a qualidade de vida do idoso. 

A literatura indica a estroboscopia para avaliar o paciente idoso disfônico, terapias de voz e a 

prática da voz cantada para melhorar a qualidade vocal.  

Santos et al. (2021) realizaram um estudo a fim de avaliar as doenças crônicas de uma 

população idosa, com o objetivo de analisar a potencial correlação de comorbidades 

específicas com a presbilaringe. Foram analisados 194 sujeitos com idade maior ou igual a 65 

anos, sendo que 71 pacientes apresentaram diagnóstico de presbilaringe. O estado de saúde foi 

realizado pela avaliação de doenças médicas crônicas (diagnósticos individuais de condições 

crônicas mais índice de comorbidade de Charlson [ICC]), estado funcional (índice de 

independência de Katz nas atividades de vida diária e classificação funcional) e estado 

emocional (Escala de Depressão Geriátrica). Os autores concluíram que, quanto maior os 

sinais de presbilaringe, maior a probabilidade de apresentar comorbidades. Também foi 

verificado que os pacientes com melhores escores nas escalas de funcionalidade exibiram 

menores achados endoscópicos compatíveis com a presbilaringe. Entre as doenças médicas 

crônicas, a asma ou doença pulmonar crônica se mostrou com maior correlação com a 

presbilaringe.  

Kosztyła-Hojna et al. (2021) objetivaram determinar a variabilidade individual da 

gravidade da disfonia em uma população de 302 mulheres e homens idosos. Para isso os 

autores realizaram uma avaliação vocal perceptual inicial (GRBAS), seguido de diagnóstico 

objetivo clínico da presbifonia por meio da técnica de visualização laríngea bem como análise 

acústica. Os resultados indicaram alterações acústicas que concordam com a literatura, com 
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aumento da F0 em homens e diminuição nas mulheres. O tempo máximo de fonação se 

mostrou reduzido e as variáveis jitter, shimmer e proporção harmônico ruído aumentados. Os 

autores concluíram que o curso da presbifonia varia individualmente nos idosos e em muitos 

sujeitos, o processo de envelhecimento não influencia na qualidade da voz.  

  

 

4.3 MODIFICAÇÕES ACÚSTICAS NA SENESCÊNCIA 

 

Dentre os vários parâmetros acústicos existentes que caracterizam a voz nos diferentes 

ciclos da vida, destacam-se a Frequência Fundamental (F0), medidas de perturbação da 

frequência e amplitude - jitter e shimmer - e medidas de ruído (Spazzapan et al., 2019). Tais 

medidas podem ser analisadas através de softwares específicos (Lovato et al., 2016) e são de 

extrema importância para a compreensão dos aspectos fisiológicos do sistema laríngeo e da 

produção vocal.  

 

 

4.3.1 Frequência fundamental (F0) 

 

A frequência fundamental (F0) é uma medida acústica muito utilizada na pesquisa e na 

clínica sendo de grande relevância para estudos que buscam compreender a voz nas diferentes 

fases da vida, pois traz informações que permitem melhor compreensão a respeito da 

fisiologia laríngea, da infância à terceira idade (Stathopoulos et al., 2010). A frequência 

fundamental é definida pela velocidade na qual uma forma de onda se repete por unidade de 

tempo, o que é indicado por Hz (Hertz). Essa medida é obtida utilizando a fala regular ou uma 

vogal sustentada, geralmente a vogal /a/, em pitch, loudness e qualidade vocal habitual 

(Dehqan et al., 2013). Além disso, relaciona as características biomecânicas das pregas vocais 

e de sua integração com a pressão subglótica, sendo afetada pelo sexo e pela idade (Dehqan et 

al., 2013). 

Com o envelhecimento, a voz sofre mudanças que são marcadas na F0, principalmente 

no sexo feminino. Segundo Boone (1996) a maior influência na modificação da voz da mulher 

são os hormônios durante e após a menopausa. Neste período a mulher produz menos 

estrógeno e mais testosterona (hormônio masculino), causando maior espessamento da 

mucosa que reveste as pregas vocais. Para Tonisi (2000), a variabilidade da frequência 

fundamental se mostra como a alteração mais marcante dentre os efeitos da menopausa. A 
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autora notou também que nessa fase há o edema e o espessamento das pregas vocais, levando 

à diminuição da extensão fonatória.  

Morsomme et al. (1997) realizaram um estudo com 40 idosos (30 mulheres e 10 

homens) com idades entre 70 e 90 anos. O objetivo do estudo foi comparar as medidas de F0, 

capacidade vital, tempo máximo de fonação e quociente fonatórios entre os sexos. A 

frequência fundamental encontrada nas mulheres mostrou uma diminuição (de 225Hz para 

205Hz), enquanto que nos homens houve um aumento (de 120 Hz para 158Hz). O autor 

justificou a diminuição da F0 nas mulheres devido ao edema na mucosa nas pregas vocais 

durante a menopausa. 

Awan (2006), investigou os efeitos do envelhecimento da voz feminina através de 

medidas acústicas e aerodinâmicas respiratórias em grupos de 18 a 30, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 

69 e 70 a 79 anos. As medidas acústicas analisadas foram a F0, pitch, jitter, shimmer, e 

proporção harmônico ruído. Com relação às medidas respiratórias foram analisadas a 

capacidade vital (CV), tempo máximo de fonação (TMF) e quociente de fonação (QF). As 

participantes forneceram amostras de fala contínua através da leitura do texto The Rainbow 

Passage (Fairbanks, 1960) e três repetições da vogal /a/ sustentada em níveis confortáveis de 

tom e volume em tom e intensidade habitual da fala. Os resultados indicaram que os grupos 

de envelhecimento diferiram significativamente em termos de F0, pitch, TMF e CV, 

indicando uma diminuição significativa de tais parâmetros. 

Mifune et al., (2007) investigaram os efeitos do envelhecimento na voz a fim de 

estimar a frequência fundamental (f0) de ambos os sexos e suas correlações perceptivo-

auditivas. Para isso, quatro indivíduos do sexo masculino e quatro do feminino, com idades 

entre 60 e 76 anos, foram submetidos à gravação de leitura de texto. Os valores de f0 foram 

mensurados na vogal [a] em sílabas tônicas (T) e pré-tônicas (PT) do mesmo vocábulo (no 

início e no fim de sentenças). As amostras foram submetidas à análise perceptivo-auditiva 

(julgamentos de sexo e faixa etária). Os resultados indicaram que houveram diferenças 

significativas nas medidas de f0 nos idosos, sendo que nas mulheres foi possível observar um 

declínio mais acentuado, mostrando uma frequência de voz mais agravada. No entanto, tal 

achado não interferiu no julgamento do sexo.  

 Nishio & Niimi (2008) realizaram um estudo semelhante com relação a frequência 

fundamental da fala associadas ao envelhecimento. No estudo foram analisados um total de 

374 falantes normais saudáveis (187 do sexo masculino e 187 do sexo feminino), de 

adolescentes a grupos etários mais velhos. Os participantes foram convidados a ler uma 

passagem de uma amostra de texto em voz alta para a posterior análise acústica. Os resultados 
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mostraram que as mulheres na faixa dos 30 e 40 anos apresentaram frequências mais baixas 

do que aquelas na faixa dos 20 anos. Em todas as faixas etárias, incluindo os anos 80, a F0 

tendeu a diminuir acentuadamente em associação com o envelhecimento. 

Cerceau et al., (2009) analisaram as vozes de 96 idosas com idades entre 60 e 103 

anos, divididas em três grupos conforme a faixa etária. O objetivo dos autores foi investigar a 

F0, extensão vocal de fala e tempo máximo de fonação. Para isso, solicitou-se que as 

participantes emitissem as vogais sustentadas /a/, /i/ e /u/ na frequência e intensidade 

habituais, em três emissões consecutivas. Os valores dos TMF foram medidos com um 

cronômetro e foi solicitado que a participante emitisse a vogal /a/ do mais grave ao mais 

agudo possível para a obtenção da medida da extensão fonatória máxima em semitons e dos 

valores de frequências máximas e mínimas em Hz. Os resultados mostraram uma diminuição 

da F0 e sugeriram que quanto mais idosa a mulher, menor sua capacidade de variação de 

frequência, principalmente, para a região mais aguda da extensão vocal. 

Stathopoulos et al. (2010) investigaram a produção vocal a partir de informações de 

vozes de sujeitos de 4 a 93 anos. Segundo os autores, mudanças na produção vocal ocorrem 

ao longo na vida e se comportam diferentemente com relação aos sexos. Nos homens, dos 4 

aos 50 anos, a F0 diminuiu constantemente e apresentou um aumento após essa idade. Já nas 

mulheres, a F0 diminuiu até os 60 anos e aos 80 anos, mostrou um ligeiro aumento. Os 

autores explicam as implicações hormonais como um dos principais aspectos das 

modificações vocais em homens e mulheres, além do aumento da massa da prega vocal, que 

também modifica a medida acústica da voz.  

Dehqan et al., (2013) investigaram os parâmetros fonatórios de idosos falantes 

iranianos. O objetivo deste estudo foi obter dados acústicos de 40 falantes idosos do sexo 

masculino e feminino com mais de 70 anos de idade. Quatro parâmetros acústicos foram 

selecionados frequência fundamental (F0), jitter, shimmer e proporção harmônico ruído. Foi 

pedido para que os participantes sustentassem a vogal /a/ por 5 segundos. Os autores 

encontram a frequência fundamental diminuída para as mulheres idosas e aumentada para 

mulheres jovens e de meia idade. Com relação ao shimmer e a proporção harmônico ruído, foi 

encontrada uma diminuição para ambos os sexos.  

Lortie et al., (2015) caracterizaram o envelhecimento dos mecanismos de produção da 

voz (amplitude e frequência), compararam o envelhecimento da voz em diferentes contextos 

experimentais (emissão de vogais e fala conectada) e examinaram a relação entre a 

autoavaliação da voz e alterações acústicas da voz relacionadas à idade. Os participantes 

foram solicitados a produzir uma vogal sustentada /a/ sob a condição de voz normal. O tempo 
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máximo de fonação (TMF) foi calculado a partir da condição normal da voz do falante. Em 

seguida, os participantes foram solicitados a produzir a vogal /a/ por aproximadamente 3s em 

quatro outras condições: amplitude mais baixa (sem sussurros), amplitude mais alta (sem 

gritar), menor frequência e maior frequência. As análises revelaram efeitos da idade na 

maioria das medidas acústicas, como diminuição da F0 e aumento das medidas de amplitude.  

Pessin (2015) comparou as vozes de 72 idosos de ambos os sexos, divididos em 

grupos etários de 60 a 75 anos e 76 a 90 anos com 40 adultos mais jovens (grupo controle, 30 

a 50 anos). A autora observou que a F0 diminuiu nas mulheres idosas, de ambos os grupos, 

quando se comparou com a obtida para o grupo controle. Não houve diferença nessa medida 

quando os dois grupos de idosas foram comparados.  

Os autores Tatar et al. (2016) mostraram que, em mulheres turcas, a diminuição da F0, 

se inicia aos 40 anos de idade, antes da menopausa. Além das mudanças acústicas, houve a 

presença de uma maior rugosidade nas mulheres de meia idade comparada com mulheres 

mais jovens. Dessa forma, as mudanças anatômicas e fisiológicas que podem afetar a 

qualidade vocal e os parâmetros acústicos das vozes de mulheres ocorrem não apenas na 

terceira idade, mas tem seu início na fase adulta, antes das mudanças hormonais ocorridas no 

período da menopausa. 

Pessin et al. (2017) realizaram um estudo com idosos divididos em dois grupos: 60 a 

75 anos e acima de 76 anos. Os principais sintomas encontrados pelos autores foram 

rouquidão, dificuldade para cantar e esforço fonatórios. Em relação a F0, não foi encontrada 

diferença significativa entre os grupos estudados, porém, uma diminuição da F0 nas mulheres 

foi observada com relação ás idosas de menor idade. 

Spazzapan et al., (2018) caracterizaram as vozes de 176 indivíduos adultos com idades 

entre 19 e 59 anos sem queixas vocais com o objetivo de verificar o efeito de gênero e idade a 

partir de um conjunto de medidas acústicas, sendo elas: Frequência Fundamental (vogal 

sustentada e fala encadeada), Jitter, Shimmer e proporção harmônico ruído. Foi solicitada a 

cada participante a produção da vogal /a/ de forma prolongada, por três vezes, no maior tempo 

possível, usando pitch e loudness de forma habitual. A F0 de ambas, vogal /a/ e fala, variou 

em função da idade. Em mulheres, a F0 (da vogal /a/ e fala) de grupos etários mais jovens foi 

mais elevada do que a de participantes da década de 50 anos. Tal efeito foi verificado até 

mesmo entre participantes deste estudo das décadas de 20 e 40 anos. Segundo os autores, este 

achado pode ser explicado pela influência das alterações hormonais associadas à menopausa 

(redução de progesterona e estrógeno e também, das mudanças fisiológicas do 

envelhecimento. 
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4.3.2 Jitter e Shimmer 

 

Medidas da perturbação da frequência da voz (jitter) e da amplitude (shimmer) fazem 

parte de um exame abrangente da voz. Essas medidas são usadas para fornecer informações 

suplementares, além dos detalhes do exame visual da laringe e avaliação da voz perceptiva 

auditiva (Brockmann et al., 2011). A medida da irregularidade percentual na altura da nota 

vocal (perturbação da f0), foi definida por Lieberman (1961) como jitter vocal e a medida da 

irregularidade percentual na amplitude da nota vocal, indicando a variação ciclo a ciclo da 

prega vocal em relação à amplitude da onda é definida como shimmer (Linville, 1996). 

 Na terceira idade, alguns estudos apontaram que a medida de jitter tende a aumentar 

com o avanço da idade, assim como o shimmer, e tal fato pode ser explicado pela rigidez nas 

pregas vocais, alterações no fechamento glótico, assimetria e irregularidade de vibração das 

pregas, que ocorre nessa fase da vida (Spazzapan et al., 2019; Martins et al., 2015). Nas 

mulheres, Awan (2006) apontou que os valores de shimmer na pós menopausa foram maiores 

que em mulheres na pré-menopausa.  

Um estudo realizado por Linville & Fisher, (1985) relataram valores médios de jitter 

mais altos em mulheres idosas do que em mulheres mais jovens num teste de gravação de 

vogal sustentada para voz falada e sussurrada.  

Xue & Deliyski, (2001) realizaram um estudo objetivando a obtenção de dados 

acústicos da voz envelhecida de homens e mulheres. Foram selecionados 44 idosos, 21 

homens e 23 mulheres, com idades de 70 a 80 anos. Os parâmetros acústicos analisados foram 

a F0, jitter, shimmer e HNR, os quais foram analisados pelo Multi Dimensional Voice 

Program - MDVP (Kay Elementrics). A vogal /a/ foi utilizada para a gravação em pitch e 

loudness adequado. Ao comparar os resultados com jovens e adultos de meia-idade, os 

autores verificaram que os valores de jitter e shimmer apresentaram um aumento, enquanto a 

F0 diminuiu de um modo geral.  

Santos (2005) encontrou que nos homens os valores de jitter aumentam 

gradativamente entre a sexta e a sétima década de vida e o shimmer tende a reduzir de forma 

mais lenta. Nas mulheres, por outro lado, a autora encontrou que o jitter tende a ser maior ao 

longo das décadas. Porém, com relação aos valores de shimmer, não foram encontradas 

variações significativas.         

 Dehqan et al. (2013) comparam as vozes de 40 adultos (20 a 49 anos) e 41 idosos (70 

a 90 anos), encontrando medidas de shimmer aumentadas para o grupo idoso. De acordo com 
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os autores, na terceira idade ocorre um aumento da rigidez da prega vocal, bem como um 

espessamento do epitélio laríngeo, o que favorece um aumento da medida de perturbação.  

Goy et al. (2013) compararam acusticamente as vozes de jovens e idosos de 18 a 86 

anos. Os resultados apontaram que o grupo de homens obteve as medias de shimmer 

significantemente maior que os jovens, não havendo diferenças significativas nas vozes 

femininas. Segundo os autores, tais achados se devem pelas mudanças laríngeas decorrentes 

do envelhecimento, as quais são mais aparentes nos homens do que nas mulheres.  

Scarpel & Fonseca (2014) estudaram as vozes de mulheres idosas com idades entre 60 

a 80 anos, porém, não encontraram diferenças significativas nas medidas de jitter, apesar dos 

autores afirmarem que de fato há um aumento dessa medida em indivíduos acima de 70 anos.

 Lortie et al. (2015) investigou a voz de 80 indivíduos de 20 a 75 anos, obtendo valores 

maiores na medida de jitter nos idosos se comparados com os participantes adultos. Tal 

alteração foi explicada pelos autores como sendo consequência do aumento da rigidez nas 

pregas vocais que ocorre com o envelhecimento.      

 Mezzedimi et al. (2017) observaram valores maiores de jitter em ambos os sexos nas 

vozes de 142 jovens (20 a 55 anos) e idosos (61 a 93 anos). Segundo os autores, a medida de 

jitter se relaciona diretamente com a rouquidão, e assim, caracteriza um sinal clínico da 

presbifonia. 

4.3.3 Medidas de ruído 

 

As medidas de ruído quantificam o componente de ruído aditivo no sinal de voz 

(Awan & Frenkel, 1994), podendo indicar uma vibração aperiódica das pregas vocais (Amir 

et al., 2009). A razão reflete, assim, a dominância dos níveis harmônicos (periódicos) sobre o 

ruído (aperiódicos) na voz, e é quantificada em termos de dB (Ferrand, 2002). A quantidade 

de ruído no sinal vocal parece ser um dos parâmetros que podem ser utilizados para relacionar 

aspectos fisiológicos da produção vocal com uma impressão perceptiva da voz (Krom, 1993), 

refletindo nos processos envolvidos no fechamento glótico (Stathopoulos et al., 2010).  

A medida acústica NHR (Noise-to-Harmonic Ratio) quantifica os harmônicos da onda 

sonora, relacionando o ruído acústico; já a medida HNR (Noise-to-Harmonic Ratio) relaciona 

o componente periódico do sinal das pregas vocais com o ruído presente no sinal (Amir et al., 

2009). Schaeffer et al. (2015) em seu estudo, encontrou valores aumentados para NHR na 

população idosa comparada à população jovem; já no estudo de (Ferrand, 2002) os valores 

encontrados para HNR se mostraram diminuídos para a população idosa pesquisada. Tais 

alterações, dessa maneira, sugerem o envelhecimento vocal.  
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Xue & Deliyski (2001) reportaram medidas de ruído para uma população de idosos de 

70 a 80 anos, os quais se mostraram piores quando comparados com indivíduos jovens (20 a 

55 anos). Segundo os autores, essa diferença encontrada indica que quanto maior a idade do 

indivíduo, maior é a quantidade de ruído no sinal glótico.  

Ferrand (2002) objetivou comparar a medida de ruído HNR em mulheres com 

diferentes idades, sendo 21 a 34 anos; 40 a 63 anos e 70 a 90 anos. A autora concluiu que a 

HNR se mostra mais estável em vozes mais jovens e na fase adulta, enquanto que em idades 

mais avançadas é encontrada maior quantidade de ruído no sinal. Segundo a autora, isto pode 

ser explicado pela diminuição da função laríngea, ossificação das cartilagens, degeneração 

dos músculos e tecidos, contribuindo para instabilidade da vibração da prega vocal 

interferindo na periodicidade do sinal acústico. 

Gorham-Rowan & Laures-Gore (2006) investigaram 112 vozes de sujeitos em idades 

que variaram de 25 a 70 anos. Os autores encontram maior quantidade de ruído no sinal das 

vozes dos idosos se comparados às vozes mais jovens, sendo explicado pela diminuição da 

capacidade respiratória na população geriátrica, segundo os autores. É importante salientar 

que os resultados também indicaram uma maior quantidade de ruído no sinal nas vozes 

masculinas do que nas vozes femininas, o que pode ser explicado pelas mudanças laríngeas 

que afetam o controle vibratório das pregas vocais. Os autores também relacionaram a medida 

de ruído à percepção de rouquidão nos idosos. 

Similarmente, no estudo conduzido por Oliveira Santos (2012) que buscou avaliar as 

vozes de homens e mulheres de 30 a 80 anos de idade, foi observado que o sexo masculino 

apresentou maior quantidade de ruído vocal do que o sexo feminino. Além disso, a rugosidade 

relacionou-se com NHR, sendo que quanto maior a rugosidade, maior o NHR. No entanto, 

não foram observadas diferenças de idade entre os grupos estudados. 

Dehqan et al. (2013) identificaram em seu estudo que a condição física do idoso, se 

tornando pior com o avanço da idade, pode ser responsável pelo aumento de ruído no sinal 

vocal. Os autores compararam as vozes de 41 idosos de 70 a 90 anos com as vozes de adultos 

de 20 a 49 anos e observaram que idosos apresentaram HNR menor em relação ao grupo 

controle.  

Goy et al. (2013) não encontraram diferenças significativas entre grupos de idade e 

sexo, no que diz respeito às comparações de medidas de ruído de vozes jovens (18 a 28 anos) 

e envelhecidas (63 a 86 anos).  

O estudo de Siqueira (2013) encontrou medidas com maiores quantidades de ruído nas 

vozes masculinas do que nas vozes femininas. Foi feita uma comparação entre 56 indivíduos 
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com idades acima de 60 anos. Segundo a autora, quanto maior o grau geral de desvio vocal e 

rugosidade, maior o valor de NHR.  

Scarpel & Fonseca (2014) não encontraram diferenças significativas na medida de 

ruído HNR quando comparadas vozes de mulheres com idades acima de 60 anos. Para a 

autora, diferentemente do que ocorre com vozes patológicas, vozes envelhecidas não são 

capazes de modificar a quantidade de harmônicos presentes no sinal acústico.  

O estudo de Lortie et al. (2015) avaliou as medidas de HNR em 80 vozes de adultos e 

idosos, com idades varando de 20 a 80 anos. Corroborando com a literatura, os autores 

encontraram que as vozes envelhecidas possuem maior quantidade de ruído no sinal. Além 

disso, os achados indicaram que, referente ao sexo, os homens apresentam maiores níveis de 

ruído vocal do que as mulheres.  

Schaeffer et al. (2015) buscou determinar a quantidade de ruído no sinal de vozes 

envelhecidas com idades de 60 a 80 anos, comparados a vozes mais jovens de 20 a 30 anos de 

idade. Os resultados indicaram que o grupo de idosos apresentaram maiores níveis de 

perturbação no ruído do sinal, e quando comparados ao sexo, os homens apresentaram 

maiores variações do que as mulheres.  

Segundo Mezzedimi et al. (2017) a medida de NHR está diretamente relacionada com 

a deterioração vocal causada pelo envelhecimento. Em seu estudo, vozes de jovens (20 a 55 

anos) e idosos (61 a 93 anos) foram comparadas por meio da medida NHR, sendo possível 

observar que as voes envelhecidas possuíram maior quantidade de ruído. Para os autores, a 

medida de ruído está relacionada as mudanças na frequência e amplitude da onda. 

 

4.4 VOZ CANTADA 

 

A prática do canto tem sido relacionada a inúmeros resultados positivos de saúde e 

bem-estar, e estudos recentes têm direcionado ao canto um reconhecimento incremental da 

prática na melhoria da saúde mental e física em contextos clínicos e não clínicos (Reagon et 

al., 2016).  

Clift & Hancox (2001) estudaram os potenciais benefícios que a prática do canto 

promove à saúde. Para isso, realizaram um estudo com 84 cantores de coral, os quais 

responderam a um questionário com perguntas sobre as experiências dos cantores acerca dos 

ensaios e benefícios que acreditavam que a prática do canto lhes proporcionava. Dentre as 

respostas mais comuns, estavam que o canto promoveu melhorias significativas na função 

respiratória e pulmonar, com 41% dos participantes concordando com esta afirmativa. Com 
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relação à promoção dos benefícios físicos em geral, os comentários da maioria dos 

participantes também alegaram que o controle da respiração mostrava melhorias, 

principalmente no controle da respiração no ato de cantar.     

 Grape et al. (2003) investigaram os possíveis efeitos benéficos do canto no bem-estar 

durante uma aula de canto. Neste estudo, a hipótese testada foi de que a aula de canto poderia 

ter efeitos cardiovasculares e endócrino-bioquímicos nos sujeitos, e ser mais benéfica para o 

bem-estar em amadores do que em cantores profissionais. Foram selecionados oito cantores 

amadores (28-53 anos) e oito cantores profissionais (26-49 anos) os quais estavam 

participando de aulas de canto por seis meses. As medições cardiovasculares e endócrino-

bioquímicos foram realizadas antes e depois de 30 minutos de aula, bem como a aplicação de 

uma entrevista. Os cantores amadores relataram se sentir mais alegres e entusiasmados, 

enquanto os profissionais não. No entanto, ambos os grupos se sentiram mais enérgicos e 

relaxados após a aula de canto. Os cantores amadores realizavam as aulas de canto como meio 

de auto-realização e auto-expressão como forma de liberar tensões emocionais. Em resumo, 

neste estudo, cantar durante uma aula de canto pareceu promover mais bem-estar e menos 

excitação para amadores em comparação com cantores profissionais, que pareciam 

experimentar menos bem-estar e mais excitação.      

 Mendes et al. (2004) investigaram se o treinamento do canto teria efeito sobre a voz 

falada do cantor. Para isso, quatorze vozes foram gravadas de um a quatro semestres 

consecutivos, usando sustentação de vogais e a leitura do texto “Passagem do Arco Iris”. As 

medidas acústicas incluíram frequência fundamental de fala (SFF) e nível de pressão sonora 

(SLP). As medidas de perturbação incluíram jitter, shimmer e relação harmônico/ruído. As 

medidas temporais incluíram durações de sentenças, consoantes e ditongos. Os resultados 

revelaram que, à medida que o número de semestres aumentou, o SFF aumentou, enquanto o 

tremor e o brilho diminuíram levemente. A análise de medidas repetidas, no entanto, indicou 

que nenhuma das diferenças acústicas, temporais ou de perturbação foram estatisticamente 

significativas. Esses resultados confirmam estudos transversais anteriores que compararam 

cantores com não-cantores, em que o treinamento de canto afeta principalmente a voz cantada 

e raramente a voz falante. 

Um estudo realizado por Cassol (2004) investigou um coral de idosos, com indivíduos 

acima de 60 anos de idade ao longo de um período de dois anos de prática coral. Os 

parâmetros considerados mais importantes dessa avaliação foram: articulação, ataque vocal, 

coordenação pneumo-fono-articulatória, gama tonal habitual, intensidade, pitch, ressonância, 

tipo respiratório, velocidade de fala e qualidade vocal. Como resultados, foi encontrado que 
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tipo articulatório normal passou a ser mais prevalente na avaliação perceptivo auditiva pós-

treinamento vocal no canto coral a partir da avaliação aos 8 meses. Esse número continuou 

aumentando constantemente durante o período de acompanhamento, passando a ser 

prevalente em quase a totalidade das pessoas na avaliação aos 21 meses.  

Cassol & Bós (2006) avaliaram modificações de sintomas vocais em indivíduos idosos 

no período de dois anos de atividade em canto coral, numa amostra de 44 indivíduos idosos, 

acima de sessenta anos, de ambos os sexos. Foi aplicado um questionário sobre sintomas 

vocais que os idosos estavam experienciando, que foi dividido em quatro das etapas 

(avaliação inicial, pós-8 meses, pós-férias e pós-21 meses). Observou-se diminuição gradual 

dos sintomas detectados inicialmente ao longo da atividade no canto coral. A partir das 

mudanças observadas nas vozes de indivíduos idosos ao longo das avaliações, concluiu-se 

que o programa do canto coral foi efetivo e proporcionou a obtenção de melhora.  

Rocha et al. (2007) compararam a extensão vocal de idosos coralistas e não coralistas 

e analisaram a influência da prática do canto-coral amador na extensão vocal dos mesmos. 

Participaram deste estudo 80 sujeitos, sendo 40 coralistas de coros evangélicos amadores que 

participavam dos coros a mais de três anos, e 40 que nunca realizaram a prática do canto 

coral. Foi solicitado que cada sujeito emitisse a vogal /e/ durante dois segundos. O perfil de 

extensão vocal foi obtido manualmente. Após a coleta da extensão de cada sujeito, contou-se 

o número total de semitons atingidos e dividiu-se pelo número de sujeitos, coralistas e não 

coralistas, para obter a média de semitons. Os resultados mostraram que a prática do canto 

coral amador aumenta a extensão vocal dos idosos, pois a partir da análise dos dados obtidos, 

concluiu-se que o número de semitons atingido pelos coralistas é significativamente maior 

que o atingido pelos não coralistas.  

Pravatto et al. (2008) compararam a extensão vocal entre mulheres idosas e mulheres 

jovens, analisando a influência da idade na extensibilidade da musculatura fonatória e na 

flexibilidade da voz. Foi realizada a extração dos valores da extensão vocal em semitons por 

meio do programa Vocalgrama e feita análise comparativa do número de semitons entre 5 

idosas e 5 mulheres jovens. A média dos semitons atingidos pelas mulheres jovens foram 

significativamente maior que a média atingido pelas mulheres idosas. O perfil de extensão 

vocal das mulheres jovens foi de 27 a 29 semitons e o perfil de extensão vocal das idosas foi 

de 15 a 29 semitons. Assim, pode-se aferir que a extensão vocal de mulheres idosas é menor 

do que extensão vocal das mulheres jovens, evidenciando o impacto da idade na limitação da 

extensibilidade da musculatura fonatória e na flexibilidade da voz.  
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Skingley & Bungay (2010) avaliaram a percepção de cantores idosos que participavam 

de um coral comunitário acerca do impacto que a música e o canto teriam em sua saúde. 

Dezessete indivíduos com mais de 60 anos de seis grupos corais foram entrevistados e vários 

benefícios foram identificados, como: melhor saúde mental e bem-estar; aumento da interação 

social; melhorias na saúde física como na respiração; estimulação cognitiva e aprendizado; e 

melhor memória e recordação.  

Prakup (2012) investigou se havia diferenças nas medidas acústicas de frequência 

fundamental (Fo), instabilidade, intensidade e brilho de cantores amadores e não cantores 

mais velhos, e se havia correlações significativas entre essas medidas acústicas e julgamentos 

dos ouvintes quanto à idade dos participantes. As medidas acústicas foram obtidas de 60 

participantes cantores (30 participantes) e não cantores (30 participantes) de ambos os sexos 

de idades entre 65 e 80 anos. Foi solicitado aos participantes que produzissem a vogal /a/ três 

vezes consecutivas por pelo menos cinco segundos, as quais foram analisadas pelo software 

PRAAT. Os resultados deste estudo indicaram que os participantes foram percebidos como 

significativamente mais jovens do que suas idades reais, e que cantores masculinos e 

femininos foram percebidos como significativamente mais jovens que os não cantores 

masculinos e femininos. Os cantores exibiram significativamente menos instabilidade e 

intensidade significativamente maior que os não-cantores.  

Aquino et al. (2016) compararam as características da voz falada de idosas com 

prática de canto coral com as de idosas sem essa vivência. Um total de 75 idosas foram 

comparadas através da aplicação de um questionário e foram coletadas amostras de fala 

(vogal sustentada, repetição de frases e um trecho de fala espontânea). Os autores 

encontraram um aumento significativo nos escores relacionados à alteração do grau geral e 

presença de rugosidade e tensão, apontando para melhor qualidade vocal no aspecto geral em 

decorrência da diminuição da rugosidade e tensão.  

Lortie et al. (2017) caracterizou o efeito do envelhecimento vocal em um grande 

número de parâmetros acústicos em dois contextos diferentes (produção de uma vogal 

sustentada e leitura de texto padronizada) em um grupo de cantores saudáveis e não cantores 

jovens e idosos. Um grupo de 72 adultos saudáveis e não fumantes (20-93 anos) foi recrutado 

e separado em três grupos com base em seus hábitos de canto. Foram encontrados efeitos da 

idade na maioria dos parâmetros acústicos com diferenças significativas de sexo. As análises 

de revelaram que o canto modera o efeito do envelhecimento na maioria dos parâmetros 

acústicos. Especificamente em cantores, não houve diminuição na estabilidade do tom e 

amplitude com a idade, sugerindo que a voz de cantores permanece mais estável no 
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envelhecimento do que a voz de não cantores e, de maneira geral, fornece evidências 

empíricas para um efeito positivo do canto na voz envelhecida.  

Kang et al. (2018) realizaram uma revisão sistemática acerca das mudanças nos 

sistemas respiratório, circulatório e endócrino durante tarefas de canto, com o objetivo de 

caracterizar essas alterações com neuroquímicas resultantes. Ainda, verificaram se a prática 

do canto se mostraria como um fator terapêutico. Os resultados mostraram que a aplicação 

terapêutica do canto parece ser eficaz na redução dos sintomas comportamentais e 

psicológicos problemáticos. Além disso, o canto melhora a vitalidade das redes neurológicas, 

os vínculos sociais que aumentam o senso de pertencimento social, a função imune do corpo, 

a felicidade e a euforia. Os autores aferiram que cantar não é apenas o exercício da função do 

corpo, mas também uma forma de auto-expressão, que gera um impacto pessoal e social 

positivo.  

Unteregger et al. (2019) investigaram a deformação e rigidez da cartilagem tireóide 

em 44 cantoras idosas comparados com cantoras jovens, com o objetivo de verificar se esta 

rigidez influencia diretamente na dificuldade do idoso em atingir notas agudas. Os cantores 

foram convidados a cantar um /a/ aberto italiano. Tomografias computadorizadas de alta 

resolução foram realizadas durante o canto na frequência média fundamental de fala e na 

primeira e segunda oitavas acima dela. Por sobreposição das diferentes imagens 

tridimensionais, diferentes posições da tireóide foram visualizadas. Segundo os autores, a 

cartilagem tireóidea é flexível e, em notas mais agudas, a mesma tende a se deformar. Os 

resultados apontaram uma menor deformação da cartilagem tireóidea em cantores mais velhos 

(por conta da ossificação da cartilagem), o que pode justificar a dificuldade dos mesmos em 

cantar notas mais agudas e, como compensação, realizarem mais força ao cantar notas agudas. 

 

4.4.1 A respiração e o canto 

 

 

Sonninen et al. (1993) estudaram as diferenças fisiológicas e acústicas entre o canto 

com apoio e sem apoio, em nove cantores clássicos profissionais. Para isso, os cantores foram 

solicitados a cantar as sílabas [pa] em tonalidades acima e abaixo da área de transição de 

registro (C4 e G4 da notação americana). Os cantores deveriam produzir as sílabas primeiro 

com apoio, e depois imediatamente sem apoio. Após, deveriam fazer o mesmo procedimento, 

porém, utilizando o messa di voce. Os resultados indicaram que, quando o canto é apoiado, o 

tempo máximo de fonação é aumentado, assim como o a pressão subglótica. Com relação à 
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posição da laringe, os autores observaram que, com apoio, a laringe se mostrou mais baixa, se 

comparada ao canto sem apoio.  

Griffin et al. (1995) compararam os achados subjetivos a respeito do conceito de apoio 

respiratório no canto com achados objetivos. Para isso, foi realizada uma coleta de dados de 

oito cantores clássicos profissionais. Os participantes responderam perguntas sobre seus 

próprios conceitos sobre as características da voz cantada apoiada e como ela é produzida. 

Após, amostras da voz cantada apoiada e não apoiada produzidas em tons graves, médios e 

agudos foram coletadas para análises acústicas, espectral, de fluxo de ar, eletroglotografia, 

volume de ar e estroboscópica. Os resultados indicaram um Nível de Pressão Sonora (NPS) 

mais alto, fluxo aéreo médio e de pico mais alto e quociente aberto da glote mais baixo no 

canto apoiado em comparação com o canto não apoiado. Com relação ao questionário, todos 

os sujeitos associaram o apoio ao manejo da respiração, e descreveram o canto apoiado como 

tendo melhor qualidade vocal, melhor controle e maior facilidade de manejo vocal. 

 Stark (2003) aponta que o apoio ou “appogio’ se refere ao equilíbrio do mecanismo 

respiratório e a laringe, sendo que o termo se apresenta como uma metáfora para o controle 

respiratório e sua relação com a fonação correspondente. Dessa maneira, o que é crucial de 

fato é como esse ar se transforma em voz cantada, sendo a expiração um sinônimo de 

fonação, que influencia diretamente no funcionamento das pregas vocais, juntamente com 

fatores de pressão subglótica, fechamento glótico e fluxo de ar. 

Sonninen et al. (2005) objetivaram buscar correlatos perceptivos, acústicos e 

fisiológicos sobre o apoio no canto. Para isso, sete cantores profissionais cataram a repetição 

da sílaba [pa] e diferentes alturas e níveis sonoros, com e sem apoio. Todas as amostras de 

voz foram avaliadas pelos próprios cantores e ouvintes, que também eram cantores treinados. 

De acordo com os resultados, foi impossível observar diferenças auditivas entre o canto 

apoiado e a boa qualidade da voz cantada. Além disso, o procedimento deste estudo pode ter 

afetado os resultados. Segundo os autores, quando os participantes cantaram “com apoio”, 

eles provavelmente cantaram o melhor que puderam, enquanto que ao imitar o canto “sem 

apoio”, é possível que eles apenas tenham tentado cantar menos bem. Assim, os achados 

mostram que, subjetivamente, um canto apoiado é aquele que apresenta uma “boa voz”.  

 Gava Júnior et al. (2010) analisaram a definição de apoio respiratório e estratégias de 

trabalho e benefícios de sua aplicação, com seis profissionais com experiência em voz 

cantada, os quais foram entrevistados sobre questões relacionadas ao apoio respiratório no 

canto. Dentre as respostas analisadas, os aspectos mais mencionados pelos entrevistados 

foram: a definição do apoio utiliza a musculatura do diafragma, bem como a musculatura 
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intercostal, afirmando que o padrão costo diafragmático-abdominal é o ideal. A propriocepção 

corporal se mostrou como a mais citada em termos de adequação do apoio em termos de 

conscientização das musculaturas envolvidas, sendo trabalhados o equilíbrio do fluxo aéreo, 

alívio de tensões e correção da postura. Para os entrevistados, o maior benefício do apoio 

respiratório está no alívio das tensões laríngeas e melhoria na coordenação 

pneumofonoarticulatória.          

 Lord et al. (2012) investigaram os efeitos que aulas de canto em grupo teriam sobre 

participantes com doença pulmonar obstrutiva crônica (COPD) comparados a um grupo 

controle que recebeu intervenção através de sessões de filmes em grupo. As aulas de canto 

foram realizadas duas vezes por semana, durante oito semanas. Cada sessão durou uma hora e 

incluiu exercícios vocais, postura e relaxamento. Os indivíduos alocados a esse grupo 

receberam um CD de exercícios físicos, exercícios respiratórios e músicas para praticar em 

casa diariamente. Além do estado de saúde, também foram avaliadas medidas de capacidade 

de exercício, atividade física e controle da respiração. As sessões de filmes foram realizadas 

uma vez por semana. Os participantes assistiam ao filme e depois discutiam pontos 

importantes por cerca de uma hora. Os resultados do estudo indicaram que o bem-estar físico 

foi percebido pelo grupo dos cantores e não pelo grupo que assistiu aos filmes. No entanto, 

não houveram diferenças significativas do que diz respeito ao score da respiração.  

Skingley et al. (2014) examinaram as percepções de pessoas com doença pulmonar 

obstrutiva crônica (COPD), que participaram de aulas de canto regular em grupo, em termos 

de viabilidade, aceitabilidade e eficácia. Para isso, medidas da função respiratória e qualidade 

de vida autorreferida foram coletadas de 97 participantes envolvidos em um programa de 

canto de 36 semanas. Os resultados indicaram que os participantes observaram limitações 

devido à sua condição respiratória, porém, um grande número dos participantes relatou que o 

canto levou a melhorias, e isso pareceu ser incremental ao longo do tempo do projeto. Além 

disso, outros comentários relacionados aos efeitos positivos sobre a saúde física de maneira 

geral, relataram que o canto promoveu o bem-estar psicológico e melhorou o apoio social, 

obtido com o encontro de outras pessoas com COPD.  

McHenry et al. (2016) objetivou avaliar o impacto de 2 anos de treinamento operático 

nas características acústicas e aerodinâmicas da voz cantada de 21 estudantes de graduação e 

16 estudantes de pós-graduação. Os participantes realizaram uma variedade de tarefas, 

incluindo videostroboscopia da laringe, gravação de áudio da faixa de afinação e canto em 

sequências de sílabas, nos registros de peito, médio e cabeça. O TMF (em segundos) para a 

vogal sustentada /a/ (no tom e volume habituais) foi medido após uma inspiração máxima. 
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Em seguida, a capacidade vital foi determinada usando um espirômetro seco. Os alunos 

demonstraram melhorias nos componentes acústicos e aerodinâmicos do canto em todos os 

parâmetros analisados.         

 Goldenberg (2018) realizou uma revisão de literatura em relação ao uso do canto 

como terapia fisiológica e psicológica para doenças respiratórias para avaliar o papel do 

professor de canto nesse tratamento. Vários bancos de dados foram pesquisados usando 

palavras-chave como "respiração", "fisioterapia" e "pulmonar" em conjunto com "canto". 

Foram analisados 17 estudos pertencentes a múltiplas condições, incluindo doença pulmonar 

obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, câncer, doença de Parkinson, quadriplegia e 

esclerose múltipla. Os resultados relataram melhorias da qualidade de vida, pressão 

expiratória máxima e técnicas gerais de respiração após uma série de aulas de canto, 

independentemente da significância estatística. Muitos estudos incluíram entrevistas abertas, 

revelando a percepção dos participantes de cantar como uma terapia eficaz, relatando que a 

experiência foi divertida, melhorou o humor, ensinou respiração e seu controle, foi um bom 

exercício para os pulmões e melhorou o funcionamento físico.  

Desjardins et al. (2020) realizaram um estudo com o objetivo de verificar se a adição 

de exercícios respiratórios com treinos de força respiratória aos exercícios vocais seria 

benéfico aos pacientes com presbifonia. Neste estudo, 12 participantes foram divididos em 

três grupos. O primeiro realizou exercícios de função vocal (VFE), o segundo realizou VFE 

combinado com treinamento de força muscular inspiratória (IMST) e o terceiro VFE 

combinado com treinamento de força muscular expiratória (EMST). Os dados foram 

coletados antes e após 4 sessões semanais de intervenção com práticas adicionais dos 

participantes em casa duas vezes ao dia por sete dias. Os resultados incluíram medidas 

respiratórias (função pulmonar e força muscular respiratória) e medidas de voz 

(videostroboscopia, acústica, perceptivo-auditiva, aerodinâmica e medidas de autoavaliação). 

Os achados indicaram que os participantes que receberam IMST melhoraram sua qualidade de 

voz durante a fala conectada e reduziram significativamente a pressão subglótica. Os 

participantes que receberam EMST tiveram melhorias limitadas e pouco significativas em 

todos os parâmetros analisados. Os participantes que receberam apenas VFE diminuíram a 

quantidade de arqueamento das pregas vocais e melhoraram a qualidade da voz em uma vogal 

sustentada.           

 Desjardins et al. (2020b) determinaram como as variações na função respiratória 

impactam nas medidas vocais em uma amostra de 21 participantes com presbifonia. Os 

participantes foram submetidos a avaliações respiratórias (espirometria e teste de força 



44 

muscular respiratória) e avaliações vocais (videostroboscopia, análise acústica, avaliação 

perceptivo-auditiva, avaliação aerodinâmica e autoavaliação). Os autores encontraram que a 

diminuição da função respiratória foi associada a uma menor flexibilidade das pregas vocais 

(principalmente pela gravidade da atrofia das pregas vocais) e regularidade de vibração e com 

uma elevada resistência aerodinâmica acompanhada de hiperfunção laríngea. Os autores 

concluíram que a diminuição da função respiratória agrava a carga de atrofia das pregas 

vocais e, portanto, a implementação de triagem respiratória antes de iniciar a terapia de voz 

pode afetar significativamente o plano de tratamento e, consequentemente, os resultados da 

terapia de voz nesta população de pacientes. 

 

 

4.5 EXERCÍCIOS VOCAIS E A FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO VOCAL 

 

O livro de Vennard (1967) Singing: The Mechanism and the Technic revolucionou as 

aulas de pedagogia vocal de graduação e pós-graduação em universidades dos Estados 

Unidos. O método de ensino mestre-aprendiz foi misturado com um modelo que era mais 

científico e fundamentado em anatomia e fisiologia com foco na função vocal. O autor leva 

em conta o modelo de fonte-filtro, incluindo capítulos ou sessões sobre acústica, respiração, 

ataque vocal, registros vocais, ressonância, vogais, articulação e coordenação dentro de um 

contexto fisiológico e prático pedagógico.        

Miller (1986) com o seu tratado de referência The Structure of Singing: System and 

Art in Vocal Technique introduziu uma abordagem da pedagogia da voz que ainda é 

amplamente praticada entre os professores de canto. Seu livro defende um método sistemático 

para treinar cantores, objetivando exercícios orientados e explicações firmemente 

fundamentadas na ciência prática da voz. Ainda, aborda a técnica vocal de acordo com a 

função e nos subsistemas específicos de respiração, fonação, ressonância e articulação, 

prescrevendo exercícios específicos para diversos aspectos da técnica do canto. Ele também 

forneceu exercícios progressivos para cada categoria e — talvez o mais importante de todos 

— ofereceu extensos comentários sobre o pano de fundo fisiológico de cada habilidade. Essa 

abordagem representou um grande salto para os professores de canto. 

 Ramig et al. (2001) examinaram os efeitos de um programa de exercícios vocais de 1 

mês em três indivíduos idosos (68-70 anos), sendo 2 homens e uma mulher. Os participantes 

receberam 16 sessões em 1 mês (4 vezes por semana) de treinamento vocal, que incluiu: 

tempo máximo de fonação e faixa máxima de frequência fundamental, realizados com 
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aumento de volume; tarefas funcionais de produção de fala com eficiência fonatória máxima e 

treinamento de feedback sensorial chamado "calibração". Eles relataram melhorias funcionais 

na coordenação dos mecanismos respiratórios e fonatórios com base nas medidas perceptivo-

auditivas e acústicas (ou seja, aumento no nível de intensidade sonora e pressão sonora e 

melhorias na qualidade da voz percebida), após o programa de exercícios.  

Titze (2001) realizou um compilado dos cinco melhores exercícios para o aquecimento 

vocal. O primeiro exercício consiste na vibração de lábios, língua, humming ou fonação em 

tubos, com o objetivo de colocar os músculos respiratórios em ação e minimizar a força das 

pregas vocais devido à pressão oral positiva. Os exercícios podem ser feitos em glissandos, 

escalas, arpejos ou variar de acordo com a tonalidade. O segundo exercício consiste em 

glissando de duas oitavas, do agudo para o grave, e depois do grave para o agudo, nas vogais 

[i] ou [u], para o favorecimento do alongamento das pregas vocais. O terceiro exercício 

consiste na vibração da língua posicionada para fora dos lábios e trabalho com a extensão 

utilizando escalas, com as vogais [a] e [i]. Para o quarto exercício, o autor sugere a realização 

do messa di voce, para que os músculos intrínsecos da laringe trabalhem em coordenação com 

a mudança da pressão pulmonar, e o quinto exercício, estacatos e arpejos, para treinar os 

músculos adutores/abdutores simultaneamente com os músculos tensores durante a mudança 

de tom. 

Titze (2006) em seu estudo sobre exercícios do trato vocal semi-ocluído, chegou à 

conclusão que, uma boa estratégia para se obter um padrão ideal de fonação é usar um modelo 

chamado por ele de megafone invertido. Neste modelo, o trato vocal se encontra estreitado na 

porção na porção próxima a abertura da boca, e alargado na porção posterior, ou seja, 

laríngea. Para o autor, a semi-oclusão é capaz de gerar uma pressão intra oral em sentido 

contrário ao da pressão subglótica. Isto então proporciona um nível de adução mínimo das 

pregas vocais, por conta da pressão resultante entre as duas forças. Assim, apresentando um 

baixo nível de colisão entre as pregas vocais, melhorando a eficiência e aumentando a onda 

mucosa, ou seja, ideal para uma fonação fluida. Exercícios como vibração de lábios e língua, 

boca chiusa, consoantes fricativas e vogais de postura lingual alta, são exercícios de trato 

vocal semi-ocluído, e funcionam justamente por conta da pressão retroflexa gerada sobre a 

fonação.  

Rabelo (2009) apresentou um estudo sobre a utilização dos vocalizes na preparação da 

técnica vocal de cantores líricos através de entrevista com professores de um curso técnico em 

canto. O objetivo do autor foi compreender a linha de trabalho utilizada, bem como a 

coerência da metodologia pelos professores, baseando em uma pesquisa bibliográfica de 
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apoio. Foram coletados diversos vocalizes, comumente trabalhados pelos professores, sendo 

por eles selecionados de acordo com suas experiências da prática do canto ou simplesmente 

da prática docente. Os principais vocalizes analisados foram: aquecimento vocal, vocalizes 

iniciais, ressonância vocal, articulação, extensão vocal, notas sustentadas, agilidade e 

staccato. Os resultados mostraram que alguns professores se assemelharam quanto a sua 

metodologia de ensino, porém, outros possuíram linhas de canto diferenciadas, mas que 

convergiram em suas práticas metodológicas. Foi constatado que 100% dos professores 

utilizaram exercícios de aquecimento vocal e seguiram uma sequência de exercícios 

progressivos.  

Santanna (2010) descreveu e comparou a influência do exercício físico nas 

modificações laríngeas e nos achados acústicos característicos da produção vocal em idosos 

acima de 60 anos. Para isso, foram estudados dois grupos de idosos que frequentavam grupos 

de convivência: o grupo A (n=42) foi constituído por indivíduos ativos fisicamente, 

praticantes de hidroginástica, três vezes por semana, há mais de um ano, e grupo B (n=53), 

constituído por idosos que não praticam exercícios de forma regular. Foi aplicado um 

protocolo de qualidade vocal e sua repercussão na qualidade de vida, validado para idosos. 

Além disso, foi feita uma avaliação acústica e de tempo máximo de fonação. Após tratamento 

estatístico, não foram verificadas diferenças nas estruturas laríngeas entre os dois grupos, 

apresentando grau semelhante de alteração. A avaliação acústica sugeriu uma tendência de 

superioridade nos ativos, mas sem significância estatística. 

Sauder et al. (2010) aplicou um programa de exercícios funcionais vocais em vozes de 

idosos com o objetivo de avaliar o efeito do programa na presbilaringe. Nove pacientes idosos 

com presbilaringe (2 mulheres e 7 homens) foram submetidos a um curso de 6 semanas de 

terapia vocal utilizando exercícios funcionais vocais. Foram realizadas avaliações do nível de 

esforço vocal e de esforço fonatório, bem como avaliações perceptivo-auditivas, análises 

acústicas e avaliações perceptivo-visuais das imagens laríngeas. Os resultados mostraram 

reduções significativas principalmente no que diz respeito ao esforço vocal percebido. No 

entanto, a comparação dos tempos máximos de fonação pré-tratamento e pós-tratamento, 

medidas acústicas e imagens da laringe não revelou alterações significativas, levantando a 

hipótese de que algumas medidas acústicas podem não ser sensíveis o suficiente para explicar 

as melhorias na voz.          

 Sandage & Pascoe (2010) realizaram uma revisão no corpo da literatura sobre as 

implicações da fisiologia do exercício nos âmbitos do treinamento muscular a fim de discutir 

sobre as adaptações neurológicas, metabólicas e fisiológicas do treinamento e destreinamento. 
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A revisão foi considerada nos contextos de recuperação de voz pós-cirúrgica, reabilitação de 

voz e manutenção vocal dos profissionais da voz. Segundo os autores, existem muitas 

semelhanças entre o músculo esquelético laríngeo intrínseco e o músculo esquelético do 

membro, sendo elas os tipos de fibras musculares, características metabólicas e alterações do 

envelhecimento na densidade capilar e nas junções neuromusculares. As adaptações 

musculares em níveis de força ocorrem primeiramente no âmbito neural a partir de 4 a 5 

semanas de treinamento e, a partir de 8 semanas, é possível observar hipertrofia e aumento do 

metabolismo muscular. Quando há uma interrupção do treinamento por cerca de duas 

semanas, o músculo entra em estado de redução bioquímica e atrofia, sendo necessárias várias 

semanas de treinamento para a recuperação do ganho anterior. Segundo os autores, a literatura 

evidencia os exercícios de vibração de lábios e língua como principais para a preservação da 

amplitude e flexibilidade vocal, bem como exercícios como messa di vocce, que podem 

melhorar o recrutamento de unidades motoras, trabalhando nas adaptações de potência, força 

e neurais. Usando a literatura sobre fisiologia do exercício como guia, os autores salientam a 

sua importância para investigações de cronogramas de treinamento, destreinamento, 

recuperação e manutenção de voz, a fim de refinar a prestação de serviços clínicos e 

promover resultados vocais satisfatórios após cirurgia vocal, principalmente para o 

profissional de voz.  

Siracusa et al. (2011) aplicaram um exercício do trato vocal semiocluído ETVSO em 

33 indivíduos saudáveis com mais de 65 anos. Foi realizada gravação da vogal /e/ sustentada 

em três momentos: a primeira, denominada habitual (H), a partir da emissão regular do 

indivíduo; a segunda, uso (U), após um minuto de conversa espontânea, continuada; a 

terceira, exercício (E), realizada após um minuto de execução do ETVSO. Após a realização 

do exercício, foi solicitada uma autoavaliação do idoso quanto às mudanças percebidas na 

voz. Não houve melhora vocal percebida após esses exercícios, mas houve melhora imediata 

para avaliação perceptiva da qualidade e volume da voz.  

Tay et al. (2012) aplicou o programa de exercícios funcionais vocais em um coral de 

22 pessoas idosas com o objetivo de fazer comparações de pré-treinamento e pós-treinamento 

através da análise das medidas de voz perceptivo-auditiva, aerodinâmica, acústica e de 

autoavaliação. Os autores encontraram melhorias significativas na rugosidade percebida, 

tempo máximo de fonação, jitter, shimmer e relação ruído/harmônico. No entanto, com 

relação à extensibilidade vocal, não foram encontradas diferenças significativas.  

Johnson et al. (2013) realizou um estudo para verificar os efeitos da terapia vocal nos 

efeitos neuromusculares da voz envelhecida. Foi utilizado como amostra ratos idosos, os 
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quais foram monitorados através de vocalizações ultrassônicas (USVs). Um total de 20 ratos 

(10 adultos jovens e 10 idosos) foram designados aleatoriamente para um grupo de exercícios 

vocais. Os 20 ratos restantes (10 adultos jovens e 10 idosos) foram designados para um grupo 

controle que não receberam os exercícios. Os ratos do grupo de exercícios vocais foram 

treinados 5 dias por semana, durante 8 semanas, para aumentar progressivamente a produção 

de USVs de 50 kHz. Os resultados indicaram que o treinamento vocal produziu efeitos 

positivos nas alterações relacionadas à idade na intensidade acústica das vocalizações 

ultrassônicas e na morfologia das junções neuromusculares (NMJs) em ratos machos idosos; 

no entanto, o impacto do treinamento vocal nas vocalizações e NMJs não foi investigado em 

ratas idosas. Segundo os autores, as NMJs são um dos muitos mecanismos do sistema nervoso 

periférico afetados pela idade.  

Sandage (2013) descreveu em seu artigo um guia baseado na fisiologia do exercício do 

músculo esquelético, acerca das intervenções que devem ser feitas em casos de reabilitação 

vocal e repouso vocal no pós operatório. Dentre as diretrizes citadas pelo autor, foi falado 

sobre as alterações do músculo esquelético no envelhecimento, expondo evidências de 

produção reduzida de força devido à perda de massa muscular, menor volume de fibras 

musculares, aumento da porcentagem de tecido conjuntivo e perda de junções 

neuromusculares. No entanto, apesar do declínio observado na função muscular com o 

envelhecimento, há evidências de que mesmo músculos muito antigos (> 90 anos) podem ser 

fortalecidos e habilitados com o exercício, apoiando os benefícios do exercício para o 

envelhecimento dos músculos esqueléticos da laringe e a necessidade de novas pesquisas que 

abordam essas questões.  

Nemr et al. (2014) verificaram a eficácia de um programa de intervenção 

fonoaudiológica por meio de técnicas vocais  para indivíduos com sinais de presbilaringe com 

ou sem queixa vocal. Participaram do programa 20 idosos com média de 67 anos. Antes e 

após o programa, realizaram exame laringológico, gravação da voz com protocolo CAPE-V e 

responderam ao Protocolo de Rastreio de Risco de Disfonia (PRRD). Após o programa, 

loudness, coordenação pneumofonoarticulatória, clareza articulatória, jitter e proporção 

harmônico- ruído melhoraram. Em três participantes observou-se melhora da qualidade vocal, 

aumento da frequência fundamental e melhora dos tempos máximos de fonação.  

Oates (2014) revisou criticamente 10 estudos desde 2008 que usavam programas 

comportamentais de treinamento vocal para tratar a voz senescente (típica e desordenada). 

Embora os estudos indicassem que intervenções comportamentais, como exercícios 

funcionais vocais, treinamento de resistência à fonação, terapia por voz ressonante Lessac 
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Madsen, tratamento por voz Lee Silverman, estimulação elétrica neuromuscular, trato vocal 

semi-ocluído e fonação de fluxo, são muito promissores, mais pesquisas são necessárias. 

Segundo o autor, ainda não está claro quais métodos de terapia de voz são mais eficazes, 

quais idosos se beneficiarão com o gerenciamento de terapia de fala ou qual a quantidade e 

intensidade de treinamento de voz necessárias. Além disso, é importante destacar que, embora 

as medidas perceptivo-auditivas e aerodinâmicas observadas nos estudos frequentemente 

melhorassem após o treinamento vocal, as medidas acústicas geralmente não mudavam.  

Kaneko et al. (2015) determinaram a efetividade dos Exercícios Funcionais Vocais 

(VFE) no tratamento da atrofia vocal causada pelo envelhecimento. Neste estudo, 16 

pacientes (três mulheres e 13 homens), com idades entre 65 e 81 anos, com atrofia das pregas 

vocais foram tratados pelo VFE, e os resultados vocais foram analisados retrospectivamente 

(grupo VFE). Seis pacientes (uma mulher e cinco homens), com idades entre 65 e 85 anos, 

que não desejaram receber nenhuma terapia e foram apenas observados, foram utilizados 

como grupo controle. A terapia vocal consistiu em 8 semanas de higiene e educação vocal em 

relação aos problemas fisiológicos e funcionais da laringe e voz, e aplicação dos VFE para 

aumentar a força e o equilíbrio do mecanismo das pregas vocais. Os resultados indicaram 

melhorias significativas no grupo VFE, como aumento do tempo de fonação e F0, e não 

mostram nenhuma modificação no grupo controle.  

Sandage & Smith (2017) realizaram uma revisão abrangente da literatura sobre 

fisiologia do músculo esquelético da laringe intrínseca humana com o objetivo de descrever as 

vias bioenergéticas identificadas no músculo esquelético dos membros e introduzir a 

fisiologia bioenergética como parâmetro necessário para modelos teóricos da função do 

músculo esquelético da laringe. As conclusões sobre o complemento intrínseco da fibra 

muscular laríngea e o metabolismo muscular em modelos humanos se mostram de forma 

resumida e a metodologia da fisiologia do exercício é aplicada para identificar as possíveis 

vias bioenergéticas usadas para a função vocal. Os autores concluíram que a bioenergética 

muscular, um componente essencial para o treinamento muscular, destreinamento e fadiga na 

fisiologia do exercício, são um aspecto pouco considerado da fisiologia intrínseca do músculo 

esquelético da laringe. Os autores sugerem a aplicação da bioenergética para fornecer novas 

considerações para a habilitação e reabilitação da voz.  

Sandage & Hoch (2018) descreveram a aplicação dos princípios da fisiologia do 

exercício na demanda vocal do cantor profissional. Segundo os autores, profissionais da voz, 

principalmente artistas, são frequentemente descritos como atletas vocais, já que trabalham os 

extremos do uso da voz. A partir dessa perspectiva, alguns princípios selecionados de 
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treinamento com exercícios foram aplicados ao treinamento vocal, porém, aspectos 

importantes do treinamento muscular ainda não foram amplamente incorporados à pedagogia 

vocal. Para os autores, deve-se levar em consideração os aspectos musculares da função da 

laringe ao aplicar os princípios da fisiologia do exercício. Todos os princípios da ciência do 

exercício utilizados no artigo foram considerados no âmbito dos músculos intrínsecos da 

laringe e dos músculos respiratórios, ambos conhecidos por se adaptarem às condições 

impostas a eles. Os autores inferiram que o aquecimento vocal deve ser direcionado para a 

aquisição de habilidades, de forma a reestabelecer a técnica adequada e fatores psicológicos 

relacionados ao desempenho vocal. Além disso, descreveram que o tecido muscular responde 

ao treinamento através de adaptações específicas à demanda imposta, bem como a capacidade 

de o tecido sofrer sobrecarga ou perder os tônus, no que chamaram de reversibilidade. Ainda, 

foi descrito os princípios da fadiga vocal e do desaquecimento vocal, como sendo importantes 

para o retorno pós-exercício à homeostase. Angadi et al. (2019) levantaram publicações 

científicas perante a eficácia dos Exercícios Funcionais Vocais (VFEs) na melhoria da 

produção vocal. Vinte e um artigos foram incluídos para a avaliação final. Todos os estudos 

demonstraram efeitos positivos dos VFEs, conforme demonstrado pelo tamanho dos efeitos 

nos parâmetros de voz selecionados, sendo que nenhum dos estudos incluídos relatou 

resultados adversos da voz como resultado de VFEs. Os resultados demonstram que os VFEs 

são eficazes no aprimoramento da função vocal em indivíduos com vozes normais e 

desordenadas, presbilaringe e usuários profissionais de voz.  

Johnson & Sandage (2019) realizaram uma revisão de literatura sobre a fisiologia do 

exercício vocal visando explanar o que existe no conhecimento atual e o que é necessário 

desenvolver para pesquisas futuras. Segundo os autores, muito do que é desenvolvido 

atualmente para programas de treinamento de voz foi traduzido a partir das evidências 

disponíveis para o músculo esquelético dos membros e a aptidão cardiorrespiratória. Nos 

músculos laríngeos, a alta velocidade e o pequeno tamanho dos músculos os tornam 

fenotipicamente únicos dos músculos dos membros maiores.Segundo os autores, os músculos 

laríngeos têm mais em comum com outros músculos do corpo que exigem ajustes motores 

finos e rápidos, como os músculos oculares extra-oculares que ajustam rapidamente a posição 

do olho ou os músculos que movem com precisão os dedos para nos permitir digitar ou tocar 

piano. Assim, torna-se desafiador aplicar com confiança o conhecimento da fisiologia do 

exercício dos músculos dos membros aos músculos da laringe. Isto pode ser explicado pela 

falta de conhecimento e conscientização dos tipos de fibras musculares, bioenergética, 

desenvolvimento neuromuscular e adaptabilidade tecidual no contexto do uso da voz 
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ocupacional, o que dificulta o desenvolvimento de programas mais eficazes de habilitação e 

reabilitação por voz.          

 Lenell et al. (2019) resumiram, segundo buscas no corpo da literatura, como os 

hormônios sexuais afetam a senescência da laringe e como ocorre a resposta neuromuscular 

ao exercício, considerando diferenças entre os sexos. Os autores concluíram que, como os 

hormônios afetam o envelhecimento vocal normal de maneira distinta entre os sexos, segue-se 

que a presbifonia também se apresenta clinicamente de maneira diferente. Programas de 

treinamento vocal devem então ser adaptados aos déficits clínicos de pacientes individuais e 

incluir a consideração das diferenças mecanicistas da laringe subjacentes entre os sexos. 

Segundo os autores, futuros estudos devem considerar o dimorfismo sexual, investigando o 

impacto do treinamento vocal nos resultados comportamentais e nas propriedades 

neuromusculares dos músculos intrínsecos da laringe em modelos animais, usando ambos os 

sexos e examinando os resultados comportamentais das vozes de homens e mulheres idosos 

separadamente. 
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“Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: sou poeta (...). Sei que canto. E a 

canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que 

estarei mudo: mais nada. ” 

Cecília Meireles 

 

5 CASUÍSTICA E MÉTODO  
 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, quase-experimental, utilizando-se do modelo antes 

e depois (pretest-posttest) (Tay et al., 2012; Dutra et al., 2016). 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

De acordo com a resolução CNS 466/2012, o projeto de pesquisa, foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (Processo: 3.304.680; CAAE: 

10939119.7.0000.5440) (Anexo A). As participantes foram convidadas para a pesquisa e, 

após o conhecimento do estudo foi oferecido o termo de consentimento, onde foi explicada 

cada uma das avaliações nas quais foram submetidas o propósito da pesquisa e os riscos 

eventuais aos quais estavam expostas. Posteriormente e de forma voluntária, a paciente ou 

familiar de acordo, assinaram duas cópias do TCLE, que ficaram uma com a participante e 

outra com a pesquisadora (Apêndice A).  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para a composição da amostra, foram recrutadas 63 participantes, das quais 33 idosas 

aceitaram o convite. Levando em consideração o período da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), apenas 12 participantes com média de idade de 66,5 anos concordaram em 

participar das avaliações vocais e do Programa de Canto. Desta forma, todas as idosas foram 

submetidas a avaliação vocal antes e após o programa de canto, sendo o programa realizado 

em oito sessões semanais.          

 Na Tabela 1 é possível observar a média e o desvio padrão (DP) da idade das 

participantes do estudo. 
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Tabela 1 - Descrição do número de participantes e a idade por meio da apresentação da média 

e desvio padrão (DP). 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

IDADE 

Media DP 

 

12 

 

66,5 

 

4,03 

 

As idosas foram convidadas da comunidade interna ao Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo elas acompanhantes idosas de pacientes 

assistidos nos ambulatórios do Hospital das Clínicas (HC), e da comunidade externa, por 

meio de contatos via e-mail ou WhatsApp®. Na Figura 2 é possível observar o fluxograma do 

processo da composição da amostra do estudo: 
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Figura 2 - Fluxograma do percurso amostral 

 

 

 

 

5.3.1 Critérios para seleção da amostra e exclusão 

 

Foram incluídas no estudo mulheres maiores de 60 anos, idade essa definida para 

idosos em países em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2012), sendo essas podendo ter ou não deficiência visual.  

Para minimizar o efeito de outras variáveis, não foram recrutadas fumantes, já que 

poderiam apresentar alterações nas pregas vocais; cantoras, pois poderia haver compensação 

prévia da musculatura da laringe e apresentação de antecedentes prévios de cirurgias e lesões 

na laringe. Idosas com alteração cognitiva, neurológica ou sem autonomia plena para assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido também foram excluídas do estudo.  

Todas as informações para os critérios de inclusão e exclusão foram obtidas por meio 

de uma anamnese realizada na semana de avaliação vocal. Além disso, caso a idosa não 

tivesse interesse em participar das sessões de aulas de canto, ou apresentasse mais de duas 

faltas nas aulas sem possibilidade de reposição, a avaliação seria suspensa. 
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5.4 PROCEDIMENTOS 

 

O estudo ocorreu durante um período de 10 semanas consecutivas, sendo escolhido 

um dia da primeira e última semana para a avaliação e reavaliação vocal presencial. As oitos 

semanas restantes foram direcionadas para o programa de canto, com a aplicação aulas de 

canto online. Estudos em fisiologia de exercício sugerem que coordenações e adaptações 

musculares ocorram inicialmente no âmbito neural a partir de quatro a cinco semanas de 

treinamento e, a partir de oito semanas é possível observar aumento do metabolismo muscular 

(Sandage & Pascoe, 2010).  

Os encontros para as aulas de canto aconteceram de forma remota, uma vez por 

semana, via plataformas de vídeo-chamada de escolha da participante.  

As avaliações e as aulas de canto ocorreram de forma individual, com duração 

aproximada de 60 minutos. 

 

5.4.1 Avaliações vocais e aerodinâmica fonatórias 

 

As avaliações vocais e aerodinâmica fonatórias ocorreram na primeira e última 

semana do estudo, e consistiram na realização de uma anamnese, avaliação aerodinâmica 

fonatória, avaliação acústica, de extensão e tessitura vocais e a aplicação de um protocolo de 

qualidade de vida.  

Primeiramente, apenas na primeira semana do estudo, foi realizada uma anamnese 

pela pesquisadora, com o objetivo de identificar uma possível presença de alteração vocal na 

participante, bem como identificar aspectos relevantes que estejam relacionados a voz e 

hábitos de vida.  

Após, foi realizada a avaliação aerodinâmica fonatória para a coleta dos parâmetros 

aerodinâmicos fonatórios. Os parâmetros capturados foram capacidade vital pulmonar (CVP) 

pelo cálculo do Volume Expiratório (VE), Tempo Máximo de Fonação pelo cálculo do 

Tempo de Fonação (TMF) e a eficiência vocal (EV) pelo cálculo do nível de pressão sonora 

(NPS) e pico de pressão aérea (Pae).        

 Na sequência, para a avaliação acústica e perceptivo-auditiva, foi realizada a captura 

do sinal vocal utilizando a vogal [a] prolongada.       

 Para a captura da extensão vocal, foi realizada a captura do sinal vocal utilizando a 

vogal [i] em glissando da nota mais grave a nota mais aguda.    

 A tessitura vocal foi obtida através da gravação de uma canção conhecida do folclore 

brasileiro (Anexo A) cantada pela participante, segundo a afinação previamente dada pela 
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pesquisadora.           

 Por fim, foi aplicado o Protocolo de Desvantagem Vocal - 10 (IDV-10) (ANEXO B), 

o qual foi aplicado por meio de entrevista com o preenchimento feito pela pesquisadora. 

5.4.1.1 Instrumentos utilizados 

 

Para a coleta dos parâmetros vocais e aerodinâmicos fonatórios, foram utilizados os 

seguintes instrumentos: 

 

• Anamnese: foi realizada por meio de entrevista com uso do Protocolo de Distúrbios da 

Voz, do setor de Fonoaudiologia da FMRP – USP. 

• Parâmetros aerodinâmicos fonatórios: foi utilizado o Sistema Aerodinâmico Fonatório 

(SAF) Modelo 6600 (KayPentax®). 

• Parâmetros acústicos, perceptivo-auditivos e de extensão vocal: a captura dos sinais 

vocais foi realizada através do software de gravação Audacity®. 

• Tessitura vocal: foi utilizado um teclado da marca Yamaha®, afinado em Lá 3 a 440 Hz. 

A canção foi gravada utilizando o software de gravação Audacity®. 

 

O ambiente de coleta apresentou-se acusticamente tratado, com controle do nível de 

ruído (< 50dB). Foi utilizado um decibelímetro digital Impac® IP-900DL data logger Tipo II, 

calibrado (calibrador ND9 Impac®) e programado no nível automático, considerando um 

intervalo de captação da intensidade de 30 - 130dB (slow) no modo Real time, cujos registros 

foram feitos em computador PC com processador Intel® CoreTM 2 duo. 

 

5.4.2 PROGRAMA DE CANTO 

 

A realização do programa ocorreu uma vez por semana com as aulas realizadas de 

forma remota utilizando plataformas digitais de vídeo-chamada, levando em consideração a 

realidade da pandemia COVID-19.         

 A escolha dos exercícios foi baseada na experiência da pesquisadora, que possui 

vivência na área da pedagogia vocal com mais de seis anos de prática e também na literatura 

(Miller, 2019; Araujo & Muller, 2017; M. Araújo, 2013; Baê, 2003; Behlau, 2005; Behlau  & 

Pontes, 2001; Miller, 2019; Vennard, 1967).  
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A duração das aulas foi de aproximadamente 60 minutos, em um total de 8 sessões. 

Ainda, as aulas de canto consistiram de tarefas extras a serem realizadas individualmente em 

casa pela participante, numa frequência de três vezes por semana, relacionadas às práticas 

pertinentes a cada sessão. Segundo Schneider et al. (1997), para maximizar a eficácia de 

qualquer programa de treinamento, os exercícios devem ser realizados regularmente por pelo 

menos duas ou três vezes por semana. Segundo o autor, os músculos se adaptam de maneira 

mais eficaz se os exercícios forem realizados em dias alternados, com dias de descanso para 

recuperação muscular.          

 As participantes receberam uma apostila ilustrada e um vídeo aula explicativa gravada 

pela própria pesquisadora, cuja disponibilização se deu através de um link da plataforma 

YouTube® enviado por e-mail ou celular (através do aplicativo WhatsApp®).  

 

Figura 3 - Sequência das aulas disponibilizadas no YouTube® no canal da pesquisadora Bruna 

Rodrigues Prior. 

 

 

 

Para o desenvolvimento adequado foi estabelecido que as participantes não tivessem 

faltas ou, caso ocorresse algum imprevisto de motivo maior, a falta seria resposta na mesma 

semana. O tempo de cada sessão obedeceu a seguinte sequência:  

• Primeira parte: introdução da metodologia e revisão dos conceitos aprendidos com 15 

minutos de duração;  

• Segunda parte: realização dos exercícios vocais com 25 minutos de duração; 
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• Terceira parte: desaquecimento vocal, relaxamento corporal e orientações para a casa, 

com instruções escritas e ilustradas sobre o uso dos exercícios com aproximadamente 

15 minutos de duração 

 

Ainda, a participante foi orientada preencher um diário vocal (Apêndice B) anexado na 

apostila, onde deverá anotar a realização do treinamento individual e outras observações, que 

ajudará a pesquisadora a identificar o trabalho feito pela participante durante o treino.  

Todos os exercícios foram orientados em aula, com observação atenta da 

pesquisadora. A participante foi instruída no dia das aulas de forma a compreender e 

apresentar execução correta e adequada para o posterior treino individual.  

Caso a participante apresentasse alguma dúvida de execução, uma nova vídeo-

chamada seria feita para os devidos esclarecimentos. 

 

5.4.3 Sessões de aulas de canto 

 

5.4.3.1 Primeira sessão: Introdução e bases da respiração do canto 

 

Procedimentos:  

- Apresentação da metodologia do programa; 

- Explicação sobre saúde vocal: hidratação, alimentação, abusos vocais, medicamentos, 

fumo/álcool, sono, atividade física e envelhecimento vocal; 

- Realização de exercícios de alongamento e bases da respiração no canto; 

- Prescrição dos treinos individuais em casa, os quais deveriam ser anotados no diário vocal 

da participante. 

 

Exercícios: 

1) Alongamento cervical:  

Objetivo: ativação e alongamento a musculatura do pescoço que participa do processo de 

fonação (Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula. 

Exercício: extensão de pescoço para direita e esquerda, frente e atrás e lateralização de 

cabeça para direita e esquerda, sempre coordenando com inspirações e expirações lentas 

(Figura 4).  
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Figura 4 – Movimentos cervicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rotação de ombros:  

Objetivo: ativar a musculatura do pescoço que participa do processo de fonação (Araujo & 

Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula. 

Exercício: com os ombros soltos ao longo do corpo, a idosa foi orientada a fazer movimentos 

de rotação dos ombros, três vezes para frente e três vezes para trás (Araujo & Muller, 2017). 

3) Respiração diafragmática:  

Objetivo: instalar, controlar e localizar a saída de ar a fim de aumentar a capacidade 

respiratória (Baê, 2006).   

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula. 

Exercício: em pé e com postura ereta, foi orientado que a idosa colocasse uma mão no 

abdômen e outra no tórax de modo que, na inspiração, somente o abdômen se eleve, sem que 

ocorra levantamento dos ombros. Após, deveria expirar (soprar o ar), mantendo os lábios, 

bochechas e maxilar inferior relaxados até o esgotamento do mesmo (Figura 5). Foram 

realizadas 10 repetições, ou dois minutos de prática (Baê, 2006). 



60 

 

 

 

Figura 5 – Respiração diafragmática 

 

 

 

 

Após, foi orientado que a participante repetisse o exercício anterior, porém, expirando 

em som de “sssss” prolongado até o esgotamento do ar. Foram realizadas três repetições (Baê, 

2006). 

5) Técnica do som vibrante de lábios:  

Objetivos: aumentar a vascularização das pregas vocais, melhorar o movimento ondulatório 

da mucosa e equilibrar a coordenação pneumofonoarticulatória (Vasconcelos et al., 2016, 

Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas de dificuldade de execução.  

Exercício: inspirar e soltar o ar vibrando os lábios “brrr” com o apoio dos dedos, a fim de 

controlar o fluxo de ar e manter a vibração constante (Figura 6) (Araujo & Muller, 2017). 

Caso a participante apresentasse dificuldades na execussão do exercício, foi orientada a 

substituição do vibrante de lábios pela consoante fricativa sonora [v] ou vogal [u]. 
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Figura 6 - Som vibrante de lábios com apoio dos dedos 

 

 

 

 

Ainda, caso a participante não conseguisse reproduzir o exercício em escalas proposto, 

foi sugerido que a mesma fizesse 10 glissandos da nota mais grave à nota mais aguda em 

vibração de lábios (Figura 7) (Araujo & Muller, 2017). 

 

Figura 7 – Descrição da emissão sonora da vibração de lábios em escalas 

 

 

 

6) Exercício de desaquecimento:  

Objetivos: reduzir a sobrecarga vocal, retornando ao ajuste habitual da voz falada (Masson et 

al., 2013; Ribeiro et al., 2016). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas de dificuldade de execução.  
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Exercício: O desaquecimento vocal foi adaptado de um programa descrito na literatura 

(Masson et al., 2013) e teve duração de 10 minutos. Os exercícios envolveram massagens 

laríngeas, rotação de pescoço, bocejo suspiro e sons vibrantes em escala descendente. 

 

5.4.3.2 Segunda sessão: Respiração parte II e aquecimento vocal 

 

Procedimentos: 

- Foi retomado os principais exercícios realizados na sessão anterior, bem como as tarefas 

extras para treino em casa; 

- Realizou-se exercícios de alongamento, respiração parte I e II, aquecimento e 

desaquecimento vocal; 

- Foi prescrito o treino em casa que deveria ser anotado no diário vocal da participante. 

Exercícios: 

1) Retomada dos exercícios 1 e 2 da primeira sessão; 

2) Alongamento lateral:  

Objetivos: proporcionar um melhor alinhamento postural a fim de garantir um bom 

funcionamento da voz (Campos, 2007). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercício: sentada em uma cadeira e mantendo os pés no chão, a participante foi orientada a 

inspirar e girar a parte superior do corpo de modo que os ombros e o tronco fizessem um 

movimento de rotação para um lado. Após, deveria inverter o giro, expirando.  

3) Retomada do exercício 3 da primeira sessão; 

4) Respiração em padrão costo-diafragmático: 

Objetivos: manutenção do controle da expiração, a fim de favorecer um fluxo de ar 

controlado e sem excessos (Araújo, 2013). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

 

Exercício:  

a) Foi proposto que a idosa inspirasse elevando os braços lateralmente a fim de sentir as 

costelas expandirem. Após, deveria expirar abaixando os braços se atentando para o 

movimento das costelas (Figura 8). O exercício foi realizado por cinco vezes. 
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Figura 8 - Exercício de respiração em padrão costodiafragmático. 

 

 

 

 

 

b) [A] áfono: neste exercício, a participante foi orientada a emitir o fonema [a] de forma 

prolongada sem vocalização (glote), mas mantendo a postura articulatória da emissão da 

vogal [a]. Segundo Pinho (2003), a expiração deve ser feita com controle consciente para não 

pressionar a glote, produzindo uma emissão como se fosse um sopro muito leve para embaçar 

um espelho. O exercício foi feito com o monitoramento da saída do ar com as mãos, ou 

usando um espelho (Figura 9). Foram realizadas sequências de cinco, sete, nove e 11 

segundos respectivamente, com objetivo final de 18 segundos, apenas uma vez. 

 

 

Figura 9 - Exercício com [A] áfono 
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5) Retomada do exercício 5 da primeira sessão 

6) Exercício com vogais [u] e [i]:  

Foi realizado o exercício abaixo com as vogais [u] e [i] inspirando em padrão 

costodiafragmático e se atentando para as vogais (Figura 10) (Rabelo, 2009). 

 

Figura 10 – Descrição da emissão sonora das vogais [u] e [i] 

 

 

 

 

7) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

5.4.3.3 Terceira sessão: Ressonância vocal 

 

Procedimentos: 

- Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento e desaquecimento vocal propriamente 

orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa os quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

Exercícios: 

1) Retomada dos exercícios 1e 2 da primeira sessão. 

2) Massagem 

Objetivo: ativar a musculatura do pescoço e aliviar tensões musculares que participam do 

processo de fonação (Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula. 

Exercício: a idosa foi orientada a massagear com as pontas dos dedos a região da nuca e 

pescoço, dando ênfase aos esternocleidomastóideos, em ambos os lados (Figura 11). Foi 

sugerido que a participante massageasse de baixo para cima e depois no sentido inverso 

(Behlau & Pontes, 2001; Araujo & Muller, 2017). 
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Figura 11 – Massagem no músculo esternocleiodmastoideo  

 

 

 

3) Respiração Costo-diafragmática: 

Objetivos: Manutenção do controle da expiração, a fim de favorecer um fluxo de ar 

controlado e sem excessos (Araújo, 2013, Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: Análise perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula 

e acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

 

Exercício: 

a) Foi proposto que a participante massageasse a região de suas costelas, a fim de aumentar o 

estímulo sensorial da região intercostal. Após, a mesma colocou as mãos espalmadas em suas 

costelas e realizou um movimento inspiratório de “inspiração surpresa” (Vennard, 1967), ou 

seja, inspirando subitamente pela boca, a fim de expandir o intercostal (Figura 12). O 

exercício foi repetido por 10 vezes. 
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Figura 12 - Exercício de respiração para abertura das costelas 

 

 

 

b) Respiração costo-diafragmática com carga: com a ajuda de um lenço ou toalha, a 

participante foi orientada a circundar pelas suas costelas um tecido ou uma toalha a fim de 

gerar uma carga em sua respiração (Figura 13). Ao fazer o movimento inspiratório com 

essa carga, a participante deveria segurar o ar por aproximadamente 10 segundos. O 

exercício foi repetido por cinco vezes. 
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Figura 13 - Respiração intercostal com carga 

 

 

 

 

c) Retomada do exercício 4b da segunda sessão. 

4) Boca Chiusa:  

Objetivos: Favorecer a projeção vocal (Pinho, 2001; Andrade, 2007). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercício: 

a) Foi orientado que a participante primeiramente falasse as palavras “mamãe”, “manhã” e 

“mamão” a fim de sentir a sua ressonância frontal, devendo ser percebidas as vibrações na 

face, principalmente no nariz (Pinho, 2001). 

b) Após, foi realizado o boca chiusa em um glissando em emissão de [m] com os lábios 

unidos e dentes não muito afastados, sem qualquer tipo de tensionamento de lábios, 

mandíbula, língua e faringe, sem serrar os dentes, sentindo a vibração do ar na região dos 

lábios e seios paranasais. (Pinho, 2001; Andrade, 2007). 

c) Por fim, foi proposta a execução do boca chiusa, desta vez emitindo um único som na 

região de voz falada em tempo máximo de fonação.  

5) Sopro sonorizado com as bochechas infladas 
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Objetivos: ampliar o espaço da faringe e facilitar a interação fonte-filtro, estimulando a 

ressonância e melhorando a coordenação pneumofonoarticulatória (Sampaio et al., 2008; 

Siracusa et al., 2011).  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercício: consiste em um exercício do trato vocal semi-ocluido (ETVSO) cuja execução 

ocorreu através de um sopro associado à emissão de sons prolongados com a vogal [u] 

(Siracusa et al., 2011). Como forma de garantir mais resistência e melhor coaptação glótica, a 

pesquisadora pediu para a participante inflar as bochechas na execução do exercício. O 

exercício foi realizado através de glissandos ascendentes e descendentes com o sopro 

sonorizado, por aproximadamente 3 minutos. 

6) Cantar a música “Se essa rua fosse minha” 

A participante foi orientada a cantar a canção, observando se houveram melhoras na emissão 

vocal e no controle da respiração. 

7) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

5.4.3.4 Quarta sessão: Articulação vocal 

 

Procedimento: 

- Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento vocal, ressonância, articulação e 

desaquecimento vocal propriamente orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa as quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

 

Exercícios: 

1) Retomada dos exercícios 1, 2 da primeira sessão; 

2) Massoterapia 

Objetivos: relaxar a musculatura que participa do processo de fonação  (Araujo & Muller, 

2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula. 

Exercício: 
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Foi orientado que a idosa, com as pontas dos dedos, massageasse os músculos que participam 

do processo vocal de baixo para cima, sendo eles: pescoço, bochechas, mandíbula, nuca, testa 

e articulação temporomandibular (Araujo & Muller, 2017). 

3) Retomada do exercício 4b da segunda sessão; 

4) Exercício com rolha de cortiça (técnica de espaçamento de oclusão) 

Objetivos: projetar e melhorar a clareza da voz, reduzindo o esforço da emissão vocal. 

Instalar a posição correta das vogais quanto à disposição da mandíbula, língua e lábios  

(Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução. 

Exercício: 

Foi utilizado uma rolha ou os dedos entre os dentes, a fim de obrigar a língua e os lábios a 

uma sobrearticulação (Figura 14) (Araujo & Muller, 2017).  

 

Figura 14 - Posicionamento da rolha ou dos dedos para exercício de articulação 

 

 

 

 

a) Com a rolha (ou o dedão), falar a sequência de vogais: U-O / U-E / U-A / U-I / I-U / I-A / 

I-E / I-O / E-U / E-O / E-A / E-I 

b) Sem a rolha (ou o dedão), repetir a sequência de vogais: U-O / U-E / U-A / U-I / I-U / I-A 

/ I-E / I-O / E-U / E-O / E-A / E-I 

c) Com a rolha (ou o dedão), falar a sequência de palavras: MANANHÁ / MENENHÉ / 

MININHI / MONONHÓ / MUNUNHU 

d) Sem a rolha (ou o dedão), repetir a sequência de palavras: MANANHÁ / MENENHÉ / 

MININHI / MONONHÓ / MUNUNHU 
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5) Leitura de trava-língua: 

Objetivos: melhorar e controlar a articulação vocal (Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução 

a) Foi feita a leitura do seguinte trava-língua sem a utilização da rolha: 

Eu tagarelarei 

Tu tagarelarás 

Ele tagarelará 

Nós tagarelaremos 

Vós tagarelareis 

Eles tagarelarão 

b) Após, a participante leu o seguinte poema, utilizando desta vez a rolha ou a ajuda dos 

dedos (Figura 15): 

 

Figura 15 – Poema “Tanta Tinta” da autora Cecília Meirelles (1901-1964), para treino articulatório. 

 

 

 

 

c) Retomada dos exercícios 2, 4, 8 e 9 da segunda sessão e dos exercícios 3, 4 e 5 da terceira 

sessão. 

6) Vocalize de articulação: 

Objetivos: melhorar e controlar a articulação vocal (Rabelo, 2009; Araujo & Muller, 2017).  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução. 

Exercício: foi orientado que a idosa vocalizasse em [mo] [mi] [mo] [mi] [mo] (Figura 16) 

com boa articulação das sílabas, controle do fluxo de ar e da intensidade: 
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Figura 16 – Descrição da emissão sonora [mo] [mi] [mo] - figura meramente ilustrativa extraída na 

íntegra do trabalho "Os vocalizes na preparação da técnica vocal" Rabelo, 2009. 

 
 

7) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

5.4.3.5 Quinta sessão: Extensão vocal – Voz de cabeça 

 

Procedimentos: 

- Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento vocal, ressonância, articulação, 

extensão e desaquecimento vocal propriamente orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa as quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

 

Exercícios: 

1) Exercícios 1 e 2 da primeira sessão; 

2) Massagens laríngeas 

A participante foi orientada a fazer massagens laríngeas em três passos, conforme mostrado 

na figura 17. A massagem (A) consiste em um deslizamento de cima para baixo na região 

lateral da laringe, por pelo menos três minutos com a mãos em forma de pinça. A massagem 

(B) consiste na lateralização da laringe de um lado para o outro, como se fosse um 

“chacoalhar”, por pelo menos três minutos. A terceira massagem (C) consiste em um 

movimento circular ao redor do osso hioide, também por três minutos.  
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Figura 17 - Sequência das massagens laríngeas 

 

 

 

3) Retomada do exercício 2 (a) da quarta sessão. 

4) Exercícios para a língua: 

Objetivos: aliviar a tensão da língua (Jacarandá, 2005). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução 

Exercícios: 

a) Primeiramente, a idosa foi orientada a varrer o céu da boca com a ponta da língua 20 vezes 

e logo em seguida colocar a língua para fora 10 vezes (Jacarandá, 2005); 

b) Após, realizou a rotação de língua no vestíbulo, cinco vezes para cada lado (Jacarandá, 

2005); 

c) Por fim, empurrou a bochecha com a língua (como se quisesse furar a bochecha), por três 

vezes para um lado, e três vezes para o outro. 

4) Retomada do exercício 4 (a) e (b) da quarta sessão; 

5) Retomada do exercício de respiração 4 (b) da segunda sessão; 

6) Ativando a sensação de voz de cabeça: 

Objetivos: facilitar a extensão vocal em mais regiões agudas da ressonância, a fim de 

desenvolver o registro de voz de cabeça, melhorando a flexibilidade das musculaturas das 

pregas vocais (Araújo, 2013; Miller, 2019).  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução 

Exercícios 
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a) Como gatilho de acesso, foi utilizada a palavra “uhuul”, o som de comemoração. A partir 

deste som, a participante pôde explorar seus agudos e sensações de voz aguda, aumentando 

sua propriocepção. Pediu-se que fosse repetido por cinco vezes (Araújo, 2013). 

b) Exercício com o som [Ru] (Figura 17) em escala de quinta descendente, subindo de meio 

em meio tom até a nota Mi 4 e retornando ao início: 

 

Figura 18 – Descrição do som [Ru] em escala descendente 

 

 

 

c) Exercício com o som [Xu] (Figura 18) em arpejo de oitava descendente, subindo de meio 

em meio tom até a nota Mi 4 e retornando ao início: 

 

Figura 19 - Descrição do som do [Xu] em arpejo de oitava descendente, subindo de meio em meio 

tom até a nota Mi 4 e retornando ao início. 

 

 

e) Exercício com o som [Fu] (Figura 19) em escala de quinta descendente com repetição da 

quinta, subindo de meio em meio tom até a nota Mi 4 e retornando ao início: 

 

 

Figura 20 - Descrição do som do [Fu] em escala de quinta descendente com repetição da quinta, 

subindo de meio em meio tom até a nota Mi 4 e retornando ao início. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Cantar a música “Se essa rua fosse minha” 
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A participante foi orientada a cantar a canção, observando se houveram melhoras na emissão 

vocal e no controle da respiração. 

 

8) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

5.4.3.6 Sexta sessão: Extensão vocal – Voz de peito 

 

Procedimentos: 

- Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento vocal, ressonância, articulação, 

extensão e desaquecimento vocal propriamente orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa as quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

 

Exercícios: 

1) Exercícios 1 e 2 da primeira sessão; 

2) Exercício 2 da quinta sessão;  

3) Respiração: 

Objetivos: instalar, controlar e localizar a saída de ar, a fim de aumentar a capacidade 

respiratória (Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução. 

Exercício 

a) Em Tempo Máximo de Fonação, a participante foi orientada a inspirar em padrão 

costodiafragmático e soltar o ar em som de [s] ligado (Araujo & Muller, 2017).  

b) Sopro interrompido: em som de staccato ou [s] curto, a participante reaizou a seguinte 

sequência: cinco staccatos e 10 ligados; seis staccatos e 12 ligados; sete staccatos e 14 

ligados.  

4) Glissando 

a) Com vibração de lábios o exercício foi realizado do grave para o agudo por três vezes 

(Araujo & Muller, 2017); 

b) Foi realizado o mesmo exercício anterior, porém, substituindo a vibração de lábios pela 

vogal [i]. 
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5) Firmeza glótica 

Objetivos: ampliar o espaço da faringe e facilitar a interação fonte-filtro, estimulando a 

ressonância e melhorando a coordenação pneumofonoarticulatória (Sampaio et al., 2008; 

Siracusa et al., 2011).  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercício: consiste em um exercício do trato vocal semi-ocluido (ETVSO) onde as 

participantes iniciaram o exercício primeiramente soprando o ar em fluxo contínuo com a 

vogal [u] na palma da mão ocluindo os lábios (Figura 20). Após, acrescentaram uma emissão 

em pitch e loudness habitual, mantendo o fluxo de ar e os lábios no gesto de sopro, em tempo 

máximo de fonação. O exercício foi realizado por um minuto (Siracusa et al., 2011). 

 

Figura 21 - Demonstração do Exercício do Trato Vocal Semi-ocluído (ETVSO) com mão 

espalmada. 

 

 

 

 

6) Vocal fry (som basal) 

Objetivos: favorecimento de melhor coaptação glótica (Pimenta & Carlos, 2011).  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercícios: 

A participante foi orientada a realizar um som basal. Este som, também conhecido como 

“vocal fry” consiste na emissão prolongada e sem esforço das frequências mais graves de toda 

a tessitura vocal, sendo que as cavidades supraglóticas devem estar relaxadas e próximas ao 
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ajuste articulatório da vogal [a]. Foi sugerido um tempo de emissão de aproximadamente um 

minuto, sendo que cada participante realizou, em média, quatro vezes a técnica do som basal. 

(Pimenta & Carlos, 2011). 

7) Exercício com [Mé Mé Mé] e [Gá Gá Gá] 

Objetivos: manter a sonoridade e brilho nas notas mais graves  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individual em caso de dúvidas ou dificuldade de execução.  

Exercícios:  

a) Exercício com os sons: [Mé Mé Mé] e [Gá Gá Gá] 

A participante foi orientada a executar o exercício (Figura 21) pensando em uma voz 

brilhante. O exercício começou em dó3 e terminou em sol2.  

 

Figura 22 - Descrição da emissão sonora dos sons [Mé Mé Mé] e [Gá Gá Gá] começando em dó3 e 

terminando em sol2. 

 

 

b) Exercício com Zé 

O exercício foi realizado de forma semelhante ao anterior, porém, desta vez prolongando o 

som de [é] (Figura 22). O exercício começou em dó3 e terminou em sol2.  

 

 
Figura 23 - Descrição da emissão sonora do som [Zé], começando em dó3 e terminar em sol2 

 

 

9) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 
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5.4.3.7 Sétima Sessão: conectando os registros 

 

Procedimentos: 

- Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento vocal, ressonância, articulação, 

extensão e desaquecimento vocal propriamente orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa as quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

 

Exercícios: 

1) Exercícios 1 e 2 da primeira sessão; 

2) Exercícios 3 (a) e (b) da sexta sessão; 

3) Técnica do som vibrante de lábios:  

Objetivos: Aumentar a vascularização das pregas vocais, melhorar o movimento ondulatório 

da mucosa e equilibrar a coordenação pneumofonoarticulatória (Araujo & Muller, 2017). 

Forma de análise: Análise perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula 

e acompanhamento individual em caso de dúvidas de dificuldade de execução.  

Exercício: A participante irá inspirar e soltar o ar vibrando os lábios “brrr” com o apoio dos 

dedos, a fim de controlar seu fluxo de ar e manter a vibração constante (Figura 23) (Araujo & 

Muller, 2017): 

 

 

Figura 24 - Vibração de lábios nota por nota 

 

 

4) Retomada do exercício 5 da terceira sessão; 

5) Retomada do exercício 4 da terceira sessão 

6) Exercício com wi wi wi 

Objetivos: conectar os registros vocais a fim de alviar as possíveis quebras de registro.  

Forma de análise: perceptivo visual da execução correta do exercício no dia da aula e 

acompanhamento individul em caso de dúvidas de dificuldade de execução.  

Exercício: a idosa foi orientada a emitir a sílaba [wi] (Figura 24) em um glissando em arpejo 

de oitava descendente, nota por nota.   
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Figura 25 - Exercício com [Wi] 

 

 
 

7) Técnica do som vibrante de lábios 

Foi proposto que a participante vibrasse os lábios na melodia da escala apresentada (Figura 

25). O exercício deverá subir de meio em meio tom, sendo que a nota mais aguda não deverá 

passar de F4. 

 

Figura 26 – Exercício com a técnica do som vibrante de lábios 

 

 

 

8) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

5.4.3.8 Oitava sessão: finalização 

 

Procedimentos: 

- - Foram retomados os principais exercícios da sessão anterior, bem como as tarefas extras 

para treino em casa; 

- Exercícios de alongamento, respiração, aquecimento vocal, ressonância, articulação, 

extensão, conexão e desaquecimento vocal propriamente orientados; 

- Tarefas extras para treino em casa as quais deveriam ser anotadas no diário vocal da 

participante. 

 

Exercícios: 

1) Exercícios 1 e 2 da primeira sessão; 

2) Respiração:  
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a) Retomada do exercício 3 (a) e (b) da terceira sessão; 

b) Retomada do exercício 4 (b) da segunda sessão; 

c) Retomada do exercício 3 (b) da sexta sessão; 

3) Retomada do exercício 3 da sétima sessão; 

4) Ressonância: 

a) Retomada do exercício 4 (a) da terceira sessão; 

b) A participante será orientada a realizar o boca chiusa e logo na sequência, emitir as vogais, 

uma por vez (Araujo & Muller, 2017): 

/Hmmm-A / Hmmm-E / Hmmm-I / Hmmm-O / Hmmm-U 

5) Articulação: 

Retomada dos exercícios 5 (a) e (b) da quarta sessão; 

6) Extensão: 

a) Retomada do exercício 6 (c) da quinta sessão; 

b) Retomada do exercício 6 da sexta sessão; 

7) Cantando a música 

A participante foi orientada a cantar a música “se essa rua fosse minha” vibrando os lábios, 

pensando na vogal U. Após, deveria cantar normalmente, com o texto da música. 

8) Retomada do exercício 6 de desaquecimento da primeira sessão. 

 

 

5.5 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS VOCAIS 
 

5.5.1 Parâmetros perceptivo-auditivos 

 

Para a avaliação da qualidade de voz antes e após a aplicação do programa de canto, 

foi utilizada a escala GRBAS proposta por Hirano (1981). Esta é a escala mais amplamente 

utilizada para avaliação perceptual proposta pela Japan Society of Logopedics and 

Phoniatrics e tornou-se bastante utilizada para mensurar vozes disfônicas devido à sua 

praticidade e grau de confiabilidade. Nesta escala, o G significa grade (grau geral de 

alteração); R, roughnes (rugosidade); B, breathiness (soprosidade); A, asteny (astenia) e S, 

strain (tensão). O parâmetro "I" para instabilidade foi adicionado posteriormente Dejonckere 

et al. (1996) e relaciona a qualidade da voz ao seu grau de flutuação, assim formando a escala 

GRBASI.            

 Foi escolhida, para a pontuação de cada parâmetro, a utilização da escala visual 
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analógica (EVA), onde o avaliador deveria marcar com um traço vertical cruzando a linha no 

ponto que caracteriza a opinião sobre as emissões vocais da amostra, sendo o limite à 

esquerda referente à nenhuma alteração, e à direita pior alteração possível (Yamasaki et al., 

2008). Os valores de corte utilizados categorizam a variabilidade em quatro graus, sendo eles: 

Variabilidade Normal, de 0 a 35,5; Leve a Moderado, de 35,6 a 50,5; Moderado a Intenso, de 

50,6 a 90,5; e Intenso igual ou acima de 90,6. Esta escala foi escolhida por ser amplamente 

utilizada para triagem vocal e apresentar alta sensibilidade e especificidade (Yamasaki et al., 

2008).            

 Para este estudo foi considerado também os parâmetros qualitativos pitch e loudnes. 

Para o pitch foi considerado A= adequado para o gênero e idade e quando desviado para 

Gr=grave ou Ag=agudo; estabeleceu-se quanto ao grau de desvio: 1= leve; 2= moderado; 3= 

severo. Com relação à loudness foi considerado A= adequado para o gênero e idade e quando 

desviado para Fr=fraca ou Ft=forte; estabeleceu-se quanto ao grau de desvio: 1= leve; 2= 

moderado; 3= severo.  

As amostras vocais foram analisadas aleatoriamente por três fonoaudiólogas 

denominadas “juízas”, com média de 10 anos de experiência clínica em análise vocal e sem 

queixa auditiva. As juízas receberam uma planilha de respostas e as gravações editadas, 

sabendo que eram vozes de idosas, mas sem ter conhecimento da idade das participantes. 

Ainda, foram apresentados às juízas os pares de vozes pré e pós programa de canto das 12 

participantes do estudo, sendo que os pares foram dispostos aleatoriamente, justamente para 

que as avaliadoras não soubessem se as vozes eram pré ou pós-programa de canto. Para a 

equalização e treinamento, foram selecionadas de forma aleatória 20% das gravações das 

amostras.  

As pontuações atribuídas a cada parâmetro da escala GRBASI deveriam apresentar a 

concordância de pelo menos duas das três fonoaudiólogas. Para os parâmetros não 

concordantes, foi realizado, após o período de uma semana, um novo encontro para uma 

discussão consensual entre as juízas.  

Os áudios foram transmitidos por meio de uma caixa de som da marca Dell A215, 

Alto Desempenho® sem variação de intensidade da caixa. As repetições das amostras foram 

realizadas à medida que as juízas solicitassem. A análise das vozes foi realizada no 

Laboratório da Voz e Fala (LIVF) do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço da (FMRP-USP), após o treinamento e equalização dos 

parâmetros vocais.  
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Para a obtenção dos parâmetros, as participantes do estudo foram submetidas à captura 

da vogal prolongada [a], utilizando-se o software Audacity® a uma taxa de amostragem de 

44.100Hz e 16 bits, arquivados em formato.wav, em um computador com processador Intel® 

e fazendo uso do microfone G-Track GM 1U USB, marca Samsom em sala com tratamento 

acústico disponível no LIVF (Casa 18), monitorado para que o ruído seja inferior a 50dB, 

verificado por decibelímetro digital Impac-IP900DL®.  

A captura do sinal sonoro da voz, protocolarmente foi realizada com a participante 

posicionada em pé, mantendo a distância de 4cm entre o microfone e os lábios da participante. 

As amostras vocais gravadas consistem em tarefas de voz em intensidade e frequência vocais 

habituais. No quadro 1 estão descritos os parâmetros da escala e a descrição correspondente. 

 

Quadro 1 - Glossário da análise perceptivo-auditiva, segundo a escala GRBASI (Hirano, 

1981) 

Parâmetro Descrição 

 

(G) Grade – Grau geral de alteração 

 

 

Grau de alteração vocal, impressão global da voz, impacto 

da voz no ouvinte, percepção global do envelope de 

espectro da fonte e dos filtros, identifica o grau da alteração 

vocal como um todo. 

 

(R) Roughness- Rugosidade 

 

Irregularidade nas vibrações das pregas vocais. Indica a 

sensação de "rugosidade" na emissão (rugosité, em 

francês). 

 

(B) Breathiness- Soprosidade 

 

Soprosidade, turbulência audível como um chiado, escape 

de ar na glote, sensação de ar na voz. 

 

(A) Asteny- Astenia 

 

Astenia, fraqueza vocal, perda de potência, energia vocal 

reduzida, harmônicos pouco definidos. 

 

(S) Strain - Tensão 

 

Tensão, impressão de estado hiperfuncional, frequência 

aguda, ruído nas frequências altas do espectro e 

harmônicos agudos marcados. 

 

(I) Instability - Instabilidade 

 

Relaciona a qualidade da voz ao seu grau de flutuação. 

- Pitch: Sensação psicofísica da frequência fundamental e não deve ser confundida com a medida da frequência 

em si, sendo caracterizada em adequada, grave ou aguda para idade e sexo do indivíduo. 

- Loudness: Sensação psicofísica da intensidade vocal, julgando se o som é fraco, forte ou adequado ao ambiente 

de análise. 
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5.5.2 Parâmetros aerodinâmicos fonatórios 

 

A avaliação dos parâmetros aerodinâmicos fonatórios ocorrereu através da utilização 

do Sistema Aerodinâmico Fonatório (SAF) Modelo 6600 (KayPentax®). O SAF Modelo 

6600 é um sistema que pode gravar e exibir simultaneamente, em tempo real, a intensidade de 

Pressão Sonora Fonatória (PSF), a pressão intraoral, a taxa de fluxo de ar, a frequência 

fundamental, e um sinal analógico auxiliar, como a eletroglotografia. Entre os protocolos de 

tarefas que o software oferece estão a capacidade vital pulmonar (CVP), a triagem de pressão 

de ar (APSC), o tempo máximo de fonação (TMF), a fonação sustentada confortável (CSPH), 

a variação no PSF (VPSF) e a eficiência vocal (EV) (Zraick et al., 2012). 

O SAF hardware é composto por um módulo de mão (Figura 26) que faz medidas 

instantâneas de vários eventos fisiológicos do tipo: (1) pressão do ar, (2) taxa de fluxo de ar 

(3), forma de onda sonora, e (4) uma entrada analógica auxiliar. Por meio deste hardware, é 

possível captar cada um destes sinais, com uma taxa de amostragem de 22.050 amostras por 

segundo. Todos os sinais são capturados simultaneamente por um computador de uso 

comercial através de um cartão de aquisição de dados multicanal. No módulo de mão, o fluxo 

de ar é capturado desde a boca até a cabeça do fluxo, ou seja, pela máscara facial 

(reutilizáveis ou descartáveis) ou tubo descartável. O fluxo de ar deve fluir através de uma 

tela de malha de aço inoxidável, que serve para proporcionar um valor de resistência ao fluxo 

de ar. Os transdutores de pressão estão ligados em cada lado da resistência para determinar a 

diferença de pressão e a taxa de fluxo de ar é determinada por cálculo em tempo real de 

pressão dividida pela resistência.  

A pressão de ar é transportada de dentro da boca por um transdutor de pressão. Esse 

instrumento é um tubo de plástico fino do tipo “canudo”. O som é captado por um microfone 

que permanece fixo, a 15 cm, da posição boca-a-microfone. A calibração da taxa de fluxo de 

ar é feita antes de cada nova sessão de coleta. Utiliza-se uma seringa de calibração para injetar 

1 litro de ar através da “cabeça” de fluxo de ar do aparelho.Cada participante permaneceu em 

pé, orientada a realizar cada tarefa fonatória com pitch, loudness, qualidade e velocidade de 

fala habituais. Cada uma das tarefas foi demonstrada primeiramente pela pesquisadora, e um 

breve treinamento com a participante foi realizado também antes da coleta com a finalidade 

de se obter amostras que melhor representem as produções alvo. 

Uma máscara foi posicionada sobre o rosto de cada participante a fim de se adquirir a 

vedação adequada, a qual foi segurada nessa posição. No início de cada sessão de coleta, o 

fluxo de ar e pressão de calibração foi realizado de acordo com as instruções do fabricante, e 
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um registo de valores de calibração foi mantida. Os dados foram então recolhidos usando os 

protocolos que estão descritos abaixo. Para cada protocolo, três ensaios foram registrados e 

guardados os dados resultantes pela média. Cada protocolo tem algoritmo e valor de 

normalidade. Para esta pesquisa foi utilizado os seguintes protocolos: capacidade vital 

pulmonar (CVP) pelo cálculo do Volume Expiratório (VE), Tempo Máximo de Fonação 

(TMF) pelo cálculo do Tempo de Fonação (TF) e a eficiência vocal (EV) pelo cálculo do 

nível de pressão sonora (NPS) e pico de pressão aérea (Pae). 

 

 

 

Figura 27 - Sistema Aerodinâmico Fonatório 

 

 

Fonte:https://www.pentaxmedical.com/pentax/download/fstore/uploadFiles/Pdfs/Product%20Datasheets/AMER

_ENT_PAS%20Sell%20Sheet%20(MK-774%20Rev%20A)_01.2017.pdf 

 

5.5.2.1 Capacidade Vital Pulmonar (CV) 

 

A Capacidade Vital (CV) é a medida respiratória mais utilizada na prática clínica e se 

caracteriza como o volume máximo expirado dos pulmões após uma inspiração máxima. Com 

o envelhecimento, a capacidade vital (CV) é umas das variáveis respiratórias que pode sofrer 

modificações (Carréra et al., 2016). Para a medição da CV, a participante foi instruída a 

inspirar ao máximo e posteriormente expirar o ar dentro da máscara do SAF que está vedada 
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na face da participante. A produção de expiração aérea foi monitorada visualmente, de modo 

a não exceder a taxa de fluxo de máximo que é de 5 litros por segundo. No quadro 2 estão 

descritos os parâmetros de normalidade do protocolo de Capacidade vital pulmonar, 

descrevendo a medida, unidade, definição do parâmetro e a média e desvio padrão do valor 

esperado para idades de 60 a 89 anos do sexo feminino. 

 
Quadro 2 - Capacidade Vital Pulmonar (CV) 

Medida Unidade Definição 60-89 anos 

Duração do fluxo de ar 

expiratório (FAExp) 
Segundo (s) Medida referente ao tempo de 

fluxo de ar expirado, ou fluxo de 

ar positivo. 

5,9±1,19 

Pico de fluxo de ar 

expiratório (FAExp) 

Litros por segundo (l/s) É o fluxo de ar máximo ou pico 

da taxa positiva observado 

2,09±1 

Volume expiratório 

(VE) 
Litros (l) É o valor total do volume de ar 

expirado 
2,24±0,6 

 

5.5.2.2 Tempo máximo de fonação (TMF) 

 

O TMF é utilizado para avaliar clinicamente os componentes respiratório e fonatórios 

do mecanismo de produção da fala e demonstrar a eficiência da vibração das pregas vocais 

(Laureano, 2009). Com a utilização do SAF, o TMF foi captado, conforme manual de 

instrução do instrumento, por meio do posicionamento firme da máscara sobre o nariz e a 

boca. A participante foi instruída a produzir a vogal sustentada [a], com pitch e loudness 

habitual e o mais longo possível, após inspiração aérea máxima. No quadro 3 estão descritos 

os parâmetros de normalidade do protocolo de Tempo máximo de fonação, descrevendo a 

medida, unidade, definição do parâmetro e valor esperado para idades de 60 a 89 anos do 

gênero feminino. Neste protocolo será levado em consideração apenas o tempo de fonação 

medido em segundos. 

 

Quadro 3 - Tempo Máximo de Fonação (TMF) 

Medida Unidade Definição 60-89 anos 

Tempo de Fonação Segundos (s) Duração da vocalização sonora alcançada 

em um intervalo. 

21,57±6,15 
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5.5.2.3 Eficiência vocal (EF) 

 

A medição da eficiência vocal (EF) ocorreu pela repetição do som plosivo /pa/ por, no 

mínimo, cinco vezes. Esse procedimento permite a extração de medidas de pressão aérea 

(obtidas da consoante plosiva [p] que estima a pressão glótica), e das medidas de fluxo aéreo e 

acústicas da voz (obtidas da vogal [a] da sílaba [pá]) (Pentax Medical, 2015). Para garantir a 

igualdade de ritmo, as participantes foram treinadas para a tarefa e instruídas a não tocar o 

tubo com a língua ou qualquer outra estrutura oral para não bloquear o fluxo de ar.  

A média do fluxo de ar durante a fonação foi obtida a partir das medidas de fluxo de ar 

orais gravadas durante o segmento da produção [papapa]. No quadro 4 estão descritos os 

parâmetros de normalidade do protocolo de Eficiência vocal, descrevendo a medida, unidade, 

definição do parâmetro e valor esperado para idades de 60 a 89 anos do gênero feminino. 

 

 

Quadro 4 - Eficiência Vocal (EV) 

Medida Unidade Definição 60-89 anos 

Média da NPS (nível de pressão 

sonora) 

Decibel (dB) Valor médio do nível 

de pressão sonora 

alcançada 

79,66±6,25 

Pico de pressão aérea (PAe) Centímetros de água (cmH2O) Maior valor da 

pressão de ar. 

9,70 ± 5,12 

Fluxo de ar durante a 

vocalização 

Litros por Segundos (l/s) Volume total de ar 

que é acompanhado 

no intervalo, 

dividido pela 

duração dos dados 

sonoros. 

0,13±0,07 

 

 

5.5.3 Medidas acústicas 

 

A avaliação acústica é um método de avaliação objetiva, não invasiva, de fácil 

utilização e que oferece dados indiretos da função vocal por meio de medidas específicas, 

possibilitando comparar resultados para determinar sexo e idade. Além disso, permite 

confrontar informações obtidas em avaliações clínicas com dados normativos (Spazzapan et 
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al., 2018). A avaliação foi realizada por meio do Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) 

do software Computerized Speech Lab/ Modelo 6103 da Kay Pentax®, 

computador/processador Dell. A captura e o registro da voz foram realizados pelo software 

Audacity®, um microfone Samson G track posicionado a 4 cm de distância da comissura 

labial, em local com monitoramento do ruído ambiental menor que 50dB, conforme já 

descrito anteriormente.  

Para a análise acústica pré e pós a realização de cada aula de canto, foi considerada a 

emissão prolongada da vogal [a] em frequência e intensidade vocal habitual, no tempo 

máximo de fonação. No quadro 5 a seguir, estão apresentados os parâmetros acústicos 

analisados com suas respectivas descrições, de acordo com os autores Lieberman (1961),  

Lieberman & Blumstein, (1988) e  Awan & Frenkel (1994).  

 

Quadro 5 - Medidas acústicas 

Parâmetro Forma de análise 

 

Frequência fundamental - F0 (Hz) 

Média dos valores da frequência fundamental, e 

se refere ao numero de vezes que um evento 

periódico se repete num intervalo de tempo. 

 

Jitter percentual - Jitt (%) 

Cálculo relativo da variabilidade do pitch dentro 

da amostra de voz analisada. 

 

Shimmer percentual - Perturbação da 

Amplitude Shim (%) 

 

Cálculo relativo da variabilidade ciclo a ciclo da 

amplitude dentro da amostra de voz analisada. 

 

Proporção harmônico-ruído - Medidas de 

Ruído NHR (n) 

Quantifica a quantidade relativa de ruído aditivo 

no sinal de voz. 

 

 

5.5.4 Avaliação da voz cantada 

 

5.5.4.1 Extensão vocal 

 

A análise da voz cantada pela extensão vocal é a mais tradicional (Cruz et al., 2004) e 

refere-se ao número de notas da mais grave a mais aguda que um indivíduo consegue 

produzir, não importando a qualidade vocal e o nível de esforço para a tingir essas notas, 

incluindo o vocal fry (região mais grave) (Rocha et al., 2007; Lima et al., 2016). Fatores como 

idade, gênero, saúde vocal, profissão e doenças laríngeas podem influenciar na extensão vocal 

(Rocha et al., 2007).  A faixa de extensão vocal pode variar de uma oitava a 

aproximadamente 4,5 oitavas, sendo que esta pode ser aumentada por meio de treinamento 

vocal (Lima et al., 2016).  
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Para a medição da extensão vocal neste estudo, a participante foi solicitada a cantar a 

vogal [i] prolongada de uma nota confortável para a nota mais alta e mais baixa que pudesse 

alcançar, respectivamente, seguindo um modelo de glissando fornecido pela pesquisadora 

(Figura 27). Foi solicitado às participantes que realizassem os glissandos ascendentes e 

descendentes duas vezes, com a faixa mais ampla das frequências fundamentais sendo usada 

para análise. O programa de gravação acústica utilizado foi o Audacity®. As amostras de voz 

foram analisadas usando Multispeech MDVP (Kay Elemetrics, San Diego, CA) para 

avaliação da Faixa de Frequência Fundamental em Semitons.  

Figura 28 - Modelo de glissando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4.2 Tessitura vocal 

 

Tessitura em italiano significa tecido, trama, e é o conjunto de notas usadas no canto 

ou na fala com absoluta comodidade (Costa et al., 2006). A análise pela tessitura é a ideal 

(Cruz et al., 2004) e esta refere-se ao número de notas da mais grave até a mais aguda que o 

indivíduo consegue produzir com qualidade vocal, onde se encontra a melhor sonoridade, a 

emissão mais natural e, consequentemente, a maior expressividade (Laureano, 2009). Nas 

vozes não trabalhadas, a tessitura é mais limitada que a extensão, porém, a medida que a 

técnica vocal progride, as duas vão se igualando (Cruz et al., 2004).  

Para a obtenção da tessitura vocal nesta pesquisa, foi realizada a gravação da canção 

folclórica “Se esta rua fosse minha” de Mário Lagos e Roberto Martins (1930) (Araújo, 2015) 

(ANEXO C) através do programa de gravação Audacity®. Para esta avaliação, utilizou-se um 

teclado Yamaha, afinado em Lá 3 a 440 Hz, tocado pela pesquisadora. A participante foi 

orientanda a cantar a canção segundo a afinação previamente dada pela pesquisadora. A 

canção foi escolhida por exigir as variações de frequência da mais grave a mais aguda.  

A análise do perfil de tessitura vocal foi obtida manualmente, sendo este método uma 

variação do procedimento clássico, denominado de vocalgrama clínico (Behlau et al., 1995; 
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Laureano, 2009). Os valores de cada nota musical, sua frequência correspondente em hertz 

(Hz) e os semitons foram escritos manualmente pela pesquisadora. 

 

5.5.5 Avaliação do questionário 

 

5.5.5.1 Questionário de Qualidade de Vida IDV – 10 

 

 

Foi aplicado o questionário de qualidade de vida IDV-10, desenvolvido originalmente 

em inglês (Rosen et al., 2004; Cohen et al., 2009) e, posteriormente, validado em diversas 

línguas, inclusive no português brasileiro (Costa et al., 2013). Segundo Fernandes et al. 

(2020) o IDV-10 pode apresentar possibilidade de resultados indicativos de desvantagem 

vocal mesmo sem a amostra apresentar queixa ou alteração de voz, propriamente ditas.  

O IDV-10 (S. M. Cohen et al., 2009; Rosen et al., 2004) é um instrumento de 

autoavaliação com dez questões, o qual deve ser respondido em uma escala de 5 pontos, 

sendo 0 (zero) correspondendo à opção “nunca” e 4, “sempre”. O escore total é calculado por 

somatória simples das respostas e varia de 0 (zero) a 40 pontos, sendo que 0 (zero) indica 

nenhuma desvantagem vocal e 40, desvantagem máxima.      

 O IDV-10 foi realizado por meio de entrevista com o preenchimento realizado pela 

pesquisadora antes de começar o programa de canto e no fim das oito sessões do treinamento 

do programa de canto, sempre tendo presente o estado atual da voz para seu correto 

preenchimento. Para seu preenchimento, este poderia ser apresentado de duas formas: a 

primeira, realizada por meio da leitura e preenchimento por parte da participante; e a segunda 

realizada pela pesquisadora, caso a participante fosse não alfabetizada ou apresentasse 

deficiência visual. 

5.5.6 Adesão ao treino do programa de canto 

 

Para a manutenção do desenvolvimento vocal das participantes, foi solicitado que as 

mesmas realizassem treinos individuais em casa em uma frequência de três vezes por semana, 

referente aos conceitos aprendidos em aula. Como forma de monitoramento do treino 

individual, foi entregue uma apostila, contendo a descrição dos exercícios vocais a serem 

realizados, bem como um diário vocal, que foi preenchido de acordo com o treino realizado. 

 Ao fim do programa de canto, o diário vocal foi entregue à pesquisadora para posterior 

análise da adesão ao treino individual de cada participante.  
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5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software JASP (Amsterdã, 

Holanda) versão 0.12.2. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (DP). Uma 

abordagem estatística bayesiana foi utilizada para fornecer afirmações probabilísticas, pois 

oferece uma alternativa útil no que diz respeito a interpretação do suporte relativo de um 

modelo nulo contra um modelo alternativo (Lakens et al., 2020; Quintana & Williams, 2018).  

As amostras de vogal sustentada que foram repetidas na avaliação perceptivo-auditiva 

das juízas foram submetidas à análise de reprodutibilidade, utilizando o coeficiente de 

correlação intraclasse (CCI) para as variáveis quantitativas, e o coeficiente Kappa para as 

variáveis qualitativas. A interpretação dos valores obtidos pelo teste CCI, segundo Fleiss 

(1986), é pobre quando menor que 0,4; satisfatória quando igual a 0,4 e menor que 0,75 e 

excelente quando maior ou igual a 0,75. Já a interpretação para o coeficiente Kappa foi 

utilizado o ponto de corte > 0,60. A partir dessa análise, selecionou-se a juíza que apresentou 

maior concordância nas respostas, apresentando altos valores para o CCI e Kappa. 

Foi realizado o teste de verificação da normalidade dos dados de todos os parâmetros 

utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Após a verificação, apesar da maioria dos 

parâmetros apresentarem distribuição normal, foi escolhida a utilização do teste não-

paramétrico devido ao pequeno número da amostra. Assim, foi utilizado o teste de Wilcoxon 

para análise dos momentos pré e pós da amostra estudada. 

O fator de Bayes (BF10) foi calculado para todas as variáveis usando o valor pré-

definido pelo JASP como hipótese anterior "não informativa" (Cauchy, 0,707). Estimativas da 

mediana do tamanho do efeito padronizado (TE) e intervalo credível (IC) de 95% foram 

calculadas (Ly et al., 2016). O TE foi interpretado como descrito por Cohen como trivial1 < 

0,2, pequeno 0,3-0,6, moderado 0,7-1,2, grande 1,3-2,0 e muito grande > 2,0 (J. Cohen et al., 

1990). A evidência para a hipótese alternativa (H1) foi estabelecida como BF10 > 3 e a 

evidência para a hipótese nula (H0) foi definida como BF10 < 1/3. O BF10, que indica a força 

da evidência para cada análise, foi interpretado usando as seguintes categorias de evidência: 1 

< BF10 < 3 = evidência anedótica2 para H1; BF10 ≥ 3 = moderado; BF10 ≥ 10 = forte; BF10 

≥ 30 = muito forte; BF10 ≥ 100 = extremo (Wagenmakers et al., 2018). 

 

 
1 Trivial: sem evidência (Wagenmakers et al., 2018). 
2 Anedótico: fraco, inconclusivo (Wagenmakers et al., 2018). 
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6 RESULTADOS  
 

Os resultados serão apresentados na seguinte ordem: análises de comparação intra-

sujeitos das medidas perceptivo-auditivas, aerodinâmicas fonatórias, medidas acústicas, de 

voz cantada e da autopercepção da voz, nos momentos pré e pós a aplicação do programa de 

canto. 

 

6.1 PARÂMETROS PERCEPTIVO-AUDITIVOS 

 

 

Para análise perceptiva auditiva da qualidade vocal, o Juiz 3 foi selecionado após 

avaliação da concordância através do CCI por apresentar os maiores valores de confiabilidade 

nas amostras (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Confiabilidade dos juízes para a análise perceptivo auditiva de acordo com o CCI 

 

Concordância Juízes CCI Interpretação 

Inter avaliadores 

1 e 2 0,51 Satisfatória 

1 e 3 0,45 Satisfatória 

2 e 3 0,76 Excelente 

Intra avaliadores 

1  0,34 Razoável 

2 0,37 Razoável 

3 0,65 Bom 

 

 

Com relação aos valores de Kappa, na primeira avaliação, todos os resultados de 

concordância se apresentaram menor que 0,6, portanto, com concordância pobre. Optou-se 

então por um segundo encontro entre as juízas, que ocorreu após uma semana do primeiro 

encontro, onde foi realizada uma discussão por consenso para a classificação dos parâmetros 

qualitativos. Essa opção ofereceu a possibilidade de uma maior fidedignidade às análises 

realizadas. Para os parâmetros astenia (A) e tensão (S), obtido por meio da análise perceptivo-

auditiva, utilizando-se a escala GRBASI, todas as participantes (100%) foram classificadas 

como “ausente” antes da intervenção, permanecendo iguais na condição pós-programa de 

canto. Com relação à categorização da variabilidade do tipo de voz, podemos observar na 

Tabela 3 que antes do programa de canto, 10 participantes foram classificadas como normais 

(83,3% da amostra), uma como discreta a moderada (8,3%) e uma como moderada à intenso 
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desvio vocal (8,3%). Após o programa, 11 apresentaram a classificação normal (91,6%) e 

uma, discreta alteração à moderado (8,33%).  

 

Tabela 3 - Variabilidade do tipo de voz quanto ao nível de desvio vocal da amostra nos 

momentos pré e pós programa de canto. 

 

   Pré Programa de Canto     

Nível de severidade 
G R B I 

N % N % N % N % 

Normal 10 83,3 12 100 12 100 10 83,3 

Discreto a moderado 1 8,33 0 0 0 0 1 8,33 

Moderado a intenso 1 8,33 0 0 0 0 1 8,33 

Intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

 

Pós Programa de Canto      

Nível de severidade 
G R B I 

N % N % N % N % 

Normal 11 91,6 11 91,6 12 100 12 100 

Discreto a moderado 1 8,33 1 8,33 0 0 0 0 

Moderado a intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intenso 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Com relação aos outros parâmetros analisados da escala (G, R, B e I), houveram 

similaridades. A análise bayesiana relacionada às diferenças entre os momentos pré e pós 

relatou a seguinte força da evidência: G (BF10 = 0,31, anedótico para H0), R (BF10 = 0,29, 

anedótico para H0), B (BF10 = 0,31, anedótico para H0) e I (BF10 = 0,28, anedótico para 

H0). Na tabela 4 constam as médias, DP e medianas (Med) dos valores obtidos nos momentos 

pré e pós, as estimativas do TE e do IC de 95%, e as comparações do teste não paramétrico 

bayesiano entre os momentos pré e pós para as variáveis G, R, B e I. 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Tabela 4 - Descrição dos parâmetros vocais da escala GRBASI nos momentos pré e pós 

programa de canto. Os valores estão apresentados como média ± DP, Med e TE 

padronizado com intervalo de confiança de 95% com interpretação para a hipótese 

nula (H0). 

 

Variáveis Pré Med Pós Med TE  IC 95% BF10  Interpretação 

G 
11,83± 

7,5 
14,83 

5,5 
-0,09 -0,620; 0,432 0,318 Anedótico para H0 

14,9 16,41 trivial      

R 
5,66± 

5 
7,91± 

3 
-0,01 -0,530; 0,499 0,293 Anedótico para H0 

6,32 11,75 trivial      

B 
4,25± 

0,5 
6,91± 

2 
-0,1 -1,626; 0,412 0,312 Anedótico para H0 

7,99 9,63 trivial      

I 
14.16± 

5 
11.33± 

5 
-0,02 -0.540; 0.484 0.289 Anedótico para H0 

19,37 8,64 trivial           
          G (grau geral do desvio vocal); R (rugosidade); B (soprosidade) e I (Instabilidade) 

 

Com relação ao pitch, para a análise da vogal [a] pré-programa de canto, sete 

participantes (58%) foram classificadas como A (Adequado) e cinco participantes (42%) 

como Gr1 (pitch discretamente grave). Após o programa de canto, as classificações 

permaneceram as mesmas (sete Adq e 5 Gr1). Na tabela 5 estão demonstrados os resultados 

quanto ao pitch encontrado na avaliação perceptivo-auditiva. 

 

Tabela 5 - Distribuição das participantes segundo a caracterização do pitch obtida por meio 

da avaliação perceptivo-auditiva pré e após o programa de treinamento da voz cantada durante 

a emissão da vogal [a], onde, A= adequado para o sexo e idade e quando desviado para 

Gr=grave ou Ag=agudo; estabeleceu-se quanto ao grau: 1= leve; 2= moderado; 3= severo. 

 

Pitch Pré Pós 

A 7 7 

Gr1 5 5 

Gr2 - - 

Gr3 - - 

Ag1 - - 

Ag2 - - 

Ag3 - - 

 

Com relação à loudness, para a análise da vogal /a/ pré-programa de canto, nove 

participantes apresentaram loudness adequada (A) (75%), e três participantes loudness Fr1 

(loudness discretamente fraca) (25%). Após o programa de canto, seis participantes 

apresentaram loudness adequada (50%), 2 apresentaram loudness discretamente fraca (17%) e 
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quatro apresentaram loudness Ft1 (loudness levemente forte) (33%). Na tabela 6 estão 

demonstrados os resultados quanto à loudness encontrada na avaliação perceptivo-auditiva. 

 

Tabela 6 - Distribuição das participantes segundo a caracterização da loudness obtida por 

meio da avaliação perceptivo-auditiva pré e após o programa de treinamento da voz cantada 

durante a emissão da vogal [a], onde, A= adequado para o gênerosexo e idade e quando 

desviado para Fr=fraca ou Ft=forte; estabeleceu-se quanto ao grau: 1= discreto; 2= moderado; 

3= severo. 

 

Loudness Pré Pós 

A 9 6 

Fr1 3 2 

Fr2 - - 

Fr3 - - 

Ft1 - 4 

Ft2 - - 

Ft3 - - 

 

 

6.2 PARÂMETROS AERODINÂMICOS FONATÓRIOS 

 

Na avaliação dos parâmetros aerodinâmicos fonatórios foram observadas diferenças 

nos parâmetros de Tempo Máximo de Fonação (TMF) e pico de pressão aérea (Pae) após a 

aplicação do programa de canto. A análise bayesiana relacionada às diferenças entre os 

momentos pré e pós relatou a seguinte força da evidência: TMF (BF10 = 1,21, anedótico para 

H1) e Pae (BF10 = 2,53, anedótico para H1). Com relação ao Nível de Pressão Sonora (NPS) 

e Volume Expiratório (VE) houveram similaridades na comparação dos momentos pré e pós 

intervenção, sendo NPS (BF10 = 0,58 anedótico para H0) e VE (BF10 = 0,48, anedótico para 

H0). Na tabela 7 estão descritas as médias, DP e medianas (Med) dos valores obtidos nos 

momentos pré e pós, as estimativas do TE e do IC de 95%, e as comparações do teste 

bayesiano não paramétrico entre os momentos pré e pós para as variáveis TMF (s), NPS (dB), 

PAe (cmH2O) e VE (L). 
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Tabela 7 - Descrição da comparação do Tempo Máximo de Fonação (TMF); do Nível de Pressão 

Sonora (NPS); do Volume expiratório (VE) e do Pico de Pressão Aérea (PAe) nos momentos pré e 

pós-programa de canto. Os dados estão apresentados como média ± DP, Med e TE padronizado com 

intervalo de confiança de 95% e interpretação para hipótese. 

 

Variáveis Pré Med Pós Med TE  IC 95% BF10 Interpretação 

TMF 16,34± 
17,09 

17,75 
15,25 

-0,47 -1,11; 0,09 1,21 Anedótico para H1 

(s) 5,42 5,95 pequeno      
NPS 77,86± 

78,19 
80,58± 

79,14 
-0,32 -0,89; 0,22 0,58 Anedótico para H0 

(dB) 4,84 5 pequeno      
VE 1,73± 

1,68 
1,55± 

1,55 
0,26 -0,24; 0,83 0,48 Anedótico para H0 

(L) 0,58 0,55 trivial      
Pae 6,57± 

5,92 
8,38± 

8 
-0,64 -1,32; -0,00 2,53 Anedótico para H1 

(cmH2O) 1,43 1,83 moderado           

TMF: tempo máximo de fonação; NPS: nível de pressão sonora; VE: volume expiratório; PAe: pico de pressão 

aérea. 

 

 

6.3 MEDIDAS ACÚSTICAS 

 

Na avaliação dos parâmetros acústicos não foram observadas diferenças significativas 

em todos os parâmetros avaliados. Por meio da análise bayesiana relacionada às diferenças 

entre os momentos pré e pós intervenção foi possível observar a seguinte força da evidência: 

Frequência Fundamental (F0) (BF10 = 0,60, anedótico para H0), Jitter (Jitt) (BF10 = 0,30, 

anedótico para H0), Shimmer (Shimm) (BF10 = 0,62, anedótico para H0) e Proporção 

Harmônico Ruído (NHR) (BF10 = 0,43, anedótico para H0). Na tabela 8 estão demonstradas 

as médias, DP e medianas (Med) dos valores obtidos nos momentos pré e pós, as estimativas 

do TE e do IC de 95%, e as comparações do teste bayesiano não paramétrico entre os 

momentos pré e pós para as variáveis F0 (Hz), Jitt (%), Shimm (%), NHR (n). 
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Tabela 8 - Descrição da comparação da Frequência Fundamental (Hz); Jitter (%); Shimmer (%); 

Proporção Harmônico Ruído (NHR) antes e depois do programa de canto. Os dados estão 

apresentados como média ± DP, Med e TE padronizado com intervalo de confiança de 

95% e interpretação para hipótese. 

 

Variáveis Pré Med Pós Med TE  IC 95% BF10 Interpretação  

F0 188,19±  
186,87 

185,04±  
185,02 

0,31 -0,20; 0,89  0,6 Anedótico para H0 

(Hz) 30,78 28,9 pequeno      
Jitt 1,59±  

1,79 
1,53±  

1,69 
0,06 -0,43; 0,58 0,3 Anedótico para H0 

(%) 0,67 0,8 trivial      
Shimm 3,5±  

3,41 
2,99±  

2,71 
0,35 -0,16; 0,93 0,62 Anedótico para H0 

(%) 1,08 0,9 pequeno      
NHR 0,14±  

0,14 
0,13±  

0,13 
0,22 -0,29; 0,77 0,43 Anedótico para H0 

(n) 0,02 0,03 trivial           

F0: frequência fundamental; Jitt: jitter; Shimm: shimmer; NHR: proporção harmônico ruído 

 

 

 

6.4 VOZ CANTADA 

 

Na avaliação dos parâmetros de extensão e de tessitura vocais, não foram observadas 

diferenças significativas antes e após as aulas de canto. A análise bayesiana relacionada às 

diferenças entre os momentos pré e pós relatou a seguinte força da evidência: Faixa de 

Frequência Fundamental em Semitons (PFR) (BF10 = 0,47, anedótico para H0) e Tessitura 

Vocal (TV) (BF10 = 0,32, anedótico para H0). Na Tabela 9 são apresentadas as médias, DP e 

medianas (Med) dos valores obtidos nos momentos pré e pós, as estimativas do TE e do IC de 

95%, e as comparações do teste bayesiano não paramétrico entre os momentos pré e pós para 

as variáveis PFR (st) e Tess (Hz). 

 

Tabela 9 - Descrição da comparação da Faixa de Frequência Fundamental em semitons (PFR) 

e tessitura vocal (TV) antes e depois do programa de canto. Os dados estão 

apresentados como média ± DP, Med e TE padronizado com intervalo de 

confiança de 95% e interpretação para hipótese. 

 

Variáveis Pré Med Pós Med TE  IC 95% BF10 Interpretação 

PFR 20,08± 
21 

21,33± 
22 

-0,25 -0,81; 0,30 0,47 Anedótico para H0 

(st) 4,2 4,45 trivial      
TV 213,09± 

234,23 
236,34± 

260,43 
-0,12 -0,66; 0,37 0,32 Anedótico para H0 

(st) 94,56 84,75 trivial           

PFR: faixa de frequência fundamental em semitons; TV: tessitura vocal em Hertz 
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6.5 QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA (IDV-10) 
 

A análise do questionário IDV-10 mostrou uma diferença significativa no momento 

pós-intervenção para o score Total, apresentando uma diminuição com relação ao score 

inicial. A análise bayesiana relacionada às diferenças entre os momentos pré e pós relatou a 

seguinte força da evidência: Score Total (BF10 = 12,33, forte). Na tabela 10 constam as 

médias, DP e medianas (Med) dos valores obtidos nos momentos pré e pós, as estimativas do 

TE e as comparações do teste t de Wilcoxon bayesiano entre os momentos pré e pós para o 

score Total do questionário IDV-10. 

 

Tabela 10 - Comparação dos momentos pré e pós-intervenção. Dados apresentados como média ± DP, 

Med e TE padronizado com intervalo de confiança de 95%. 

 

Score Pré Med Pós Med TE  BF10 Interpretação Qualitativa 

Total  2,5± 
1,5 

0,08± 
0 

0,91 12,3 Forte 
 3,17 0,28 moderado     

 

 

 

6.6 ADESÃO AO TREINO INDIVIDUAL 

 

Com relação à adesão ao treino individual realizado pelas participantes, tem-se ao todo 

24 dias de treinos individuais, distribuídos em oito semanas com três treinos por semana. De 

acordo com as informações contidas no Diário Vocal preenchido por elas, pôde-se observar 

que 5 participantes tiveram 100% de adesão, 4 participantes tiveram entre 80 e 90% de adesão 

e três não entregaram o diário vocal preenchido, portanto, não sendo contabilizado (sinal de 

menos - ). As porcentagens podem ser observadas na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Porcentagem de adesão ao treino individual pelo GE de acordo com o Diário Vocal 

 

Participante Porcentagem da adesão ao treino individual (%) 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 100 

6 92 

7 83 
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8 93 

9 - 

10 - 

11 - 

12 100 
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“As grandes ideias surgem da observação dos pequenos 

detalhes.” 

Augusto Cury 

7  DISCUSSÃO 
 

Este estudo teve por objetivo verificar a efetividade de um programa de canto online 

na voz falada e cantada de mulheres idosas acima de 60 anos de idade, considerando o 

período da pandemia COVID-19. Sabe-se que o canto é um grande aliado à saúde da voz, 

principalmente em pessoas idosas (D’haeseleer et al., 2017; Lortie et al., 2017), já que 

envelhecimento vocal causa alterações na voz com maior ou menor impacto na qualidade de 

vida (Soyama et al., 2005). No entanto, a prática do canto de forma presencial no contexto da 

pandemia COVID-19 se mostra de alto risco de transmissão da doença, já que que a voz 

cantada envolve uma pressão sonora mais alta, frases mais longas, frequências mais altas e 

respirações mais profundas, aumentando a transmissão de partículas de aerossol de 10 a 100 

vezes mais se comparada com o ato de falar (Alsved et al.; 2020; Mürbe et al., 2020; Alsved 

et al., 2020).           

 Naunheim et al. (2020) relataram, por meio de orientações que, dentre as melhores 

estratégias para cantores e grupos de canto retomarem com segurança suas práticas, está o uso 

da tecnologia de forma remota para a continuidade ao canto. Vance et al. (2021) identificaram 

que uma das maneiras mais seguras do retorno dos músicos ao canto e à performance foi 

incluir ensaios ou apresentações de forma remota. Desta maneira, optou-se por investigar a 

aplicação do programa de canto de forma remota e verificar se esta modalidade se mostra 

efetiva para vozes envelhecidas, tanto quanto a prática presencial.    

 Auditivamente, as mudanças mais comuns encontradas nos tipos de voz de mulheres 

idosas são soprosidade, instabilidade, rugosidade, diminuição da intensidade vocal percebida 

(loudness) e frequência fundamental percebida (pitch) (Polido et al., 2005; Alves, 2007; 

Cerceau et al., 2009; Aquino et al., 2015; Eichhorn et al., 2018). Nesta pesquisa, com relação 

a qualidade vocal, a maioria das participantes apresentaram um nível de voz classificada 

como normal. Para a análise, foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) como análise dos 

parâmetros da escala GRBASI, a qual considera pontuações superiores a 35,5 como sendo 

perceptivamente alterada. Considerando a amostra estudada, 83% apresentaram classificação 

normal antes do programa de canto e, após o programa, esse número aumentou para 92%. Isso 

indica que o programa de canto pode ter trazido melhorias na voz das participantes, já que os 

exercícios objetivaram o trabalho de alongamento, contração e fortalecimento, o que pode ter 
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influenciado numa melhor estabilidade vocal. Refletindo a respeito do conceito da capacidade 

funcional, que é resultante da interação entre saúde física, mental, independência na vida 

diária, integração social e suporte familiar, a condição da voz da amostra estudada revela que 

temos uma categoria de presbifonia e voz funcional, ou seja, ausente no envelhecimento da 

voz, apesar da senilidade. 

Com relação à percepção do pitch, foi possível observar uma distribuição entre 

adequada (58% da amostra) e discretamente grave (42% da amostra), antes e depois do 

programa de canto. Esses achados concordam com a literatura ao relacionar o agravamento do 

pitch com o envelhecimento vocal das vozes femininas (Menezes & Vicente, 2007; Polido et 

al., 2005). No entanto, após a aplicação do programa de canto, não foi possível observar uma 

melhora do pitch ao longo do período de avaliação. Esta estabilidade discorda do estudo de 

Cassol (2004), o qual verificou uma melhora acentuada do pitch nas vozes de idosos com a 

prática do canto coral. No entanto, deve-se considerar que o período de avaliação deste estudo 

compreendeu em oito meses com encontros presenciais, enquanto nosso estudo, oito semanas 

remotas. As técnicas vocais trabalhadas pela pesquisadora no presente estudo foram vibrantes, 

sons fricativos, nasais, hiperagudos, realizados de modo isolado e em escalas musicais como 

vocalizes, com monitoramento em tempo real da realização correta dos exercícios. Apesar das 

participantes apresentarem boa execução das técnicas, pode ser que o período de intervenção 

não tenha sido suficiente para melhorar a percepção do pitch, sendo necessário, assim, mais 

tempo de treino e monitoramento.         

 Com relação à percepção do volume vocal loudness, foi possível observar uma 

melhora após a aplicação do programa de canto, sendo que 33% da amostra passaram a 

apresentar loudness levemente forte. Sabe-se que na terceira idade a loudness se mostra 

tipicamente reduzida (Baker et al., 2001; Da Silva et al., 2011; Menezes & Vicente, 2007), 

sendo que as mudanças nos níveis de loudness vocal contribuem para a audibilidade da fala, 

prosódia, inteligibilidade e expressão emocional, sendo importantes para uma comunicação 

eficaz (Baker et al., 2001). Para que a loudness seja controlada deve-se considerar as variáveis 

respiratórias e laríngeas sendo pressão subglótica, volume pulmonar e adução das pregas 

vocais (Titze, 1989). Na terceira idade, a capacidade vital (CV) é umas das variáveis 

respiratórias que pode sofrer modificações, apresentando uma redução acentuada (Carréra et 

al., 2016) e interferindo na intensidade vocal (Menezes & Vicente, 2007). A melhora da 

percepção de loudness no presente estudo pode ser proveniente das técnicas respiratórias do 

canto trabalhadas pela pesquisadora. Para isso, foram utilizados treinos respiratórios de 

prolongamento e controle do ar com adequação da postura inspiratória. Estas técnicas são 
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descritas na literatura fonoaudiológica e do canto por serem muito eficazes para o equilíbrio e 

controle da pressão aérea (Araujo & Muller, 2017; M. Araújo, 2013; Baê, 2003; Miller, 2019; 

Vennard, 1967). 

Ainda com relação ao trabalho respiratório desenvolvido no presente estudo, os 

resultados indicaram que as medidas de tempo máximo de fonação (TMF) e do pico de 

pressão aérea (Pae) (cmH20), que corresponde à pressão subglótica, apresentaram um discreto 

aumento após a aplicação do programa (BF-10 = 1,21) e (BF-10 = 2,53) respectivamente. De 

acordo com a literatura, na terceira idade há uma redução do tempo máximo de fonação 

(TMF) e diminuição da pressão subglótica, que ocorre pelo menor suporte de ar e fluxo 

respiratório nesta fase (Morsomme et al., 1997; Menezes & Vicente, 2007; Kendall, 2007; 

Rapoport et al., 2018; Kosztyła-Hojna et al., 2021). Tendo em vista tais modificações, as 

medidas aerodinâmicas se mostram essenciais para estudos das bases fisiológicas da produção 

da voz (Joshi & Watts, 2017), sendo que as medições das funções laríngea e respiratória são 

necessárias para avaliar a função vocal em idosos. Os resultados desta pesquisa podem ser 

explicados levando em consideração que, no treino do canto, as alterações respiratórias são 

uma das mais evidentes, já que o ar que sai dos pulmões é o combustível gerador de força 

para a voz cantada (Kang et al., 2018). As técnicas respiratórias trabalhadas pela pesquisadora 

consistiram no desenvolvimento do apoio respiratório, sendo realizados treinos de respiração 

em padrão costodiafragmático com exercícios de prolongamento e controle do ar, como é 

comumente realizado em aulas de voz cantada (Gava Júnior et al., 2010; Goldenberg, 2018; 

Nemr et al., 2014; Rabelo, 2009). Esses resultados concordam com o estudo de Sonninen et 

al. (1993) o qual identifica uma melhora no tempo máximo de fonação e pressão subglótica 

no canto apoiado em relação ao canto não apoiado.     

 Segundo estudos (Isshiki, 1964; Hodge et al., 2001), a intensidade vocal e a pressão 

subglótica estão relacionadas ao aumento da resistência glótica. No entanto, no presente 

estudo, houve um discreto aumento da resistência glótica (BF-10 = 2,537), que foi percebida 

auditivamente no aumento da loudness pela avaliação perceptivo auditiva, mas não foi o 

suficiente para modificar o nível de pressão sonora (NPS). Isso pode ser explicado levando 

em consideração que a pressão subglótica varia de acordo com o volume pulmonar, tendendo 

a ser alta quando o volume pulmonar é alto (após inspiração profunda) e baixa quando o 

volume pulmonar é baixo (após expiração longa) (Sonninen et al., 2005). Porém, os 

resultados encontrados evidenciaram que o Volume Expiratório (VE) permaneceu similar 

antes e após o treinamento de canto, ou seja, não houve aumento suficiente para modificar os 

valores de NPS. Levando em consideração tal achado, pode ser necessária uma modificação 
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na estruturação dos exercícios respiratórios, evidenciando um treino mais concentrado no 

mecanismo inspiratório, objetivando, assim, um aumento da capacidade vital pulmonar e 

consequentemente do VE (Goldenberg, 2018). Desta forma, o trabalho respiratório do 

programa de canto se mostrou efetivo, evidenciado um maior tempo de fonação, adução 

glótica e manutenção com possível melhora da capacidade vital pulmonar. Para pessoas 

idosas, essas evidências indicam uma melhora no tempo de voz falada e na comunicação 

como um todo, aspectos imprescindíveis nessa fase da vida (Polido et al., 2005). 

Com relação às medidas acústicas, após as oito semanas de treinamento vocal, não 

foram encontradas diferenças significativas para a avaliação dos parâmetros acústicos 

analisados. Similarmente, no estudo de Sauder et al. (2010), também não foram apontadas 

diferenças acústicas significativas ao comparar as vozes de idosos antes e após um programa 

de exercícios funcionais vocais. Os autores levantaram a hipótese de que algumas medidas 

acústicas podem não ser sensíveis o suficiente para explicar as melhorias na voz. Ainda, o 

trabalho de Oates (2014) que revisou criticamente os 10 estudos desde 2008 que usavam 

programas de treinamento vocal para tratar a voz senescente descobriu que, embora as 

medidas perceptivo-auditivas e aerodinâmicas frequentemente melhorassem após o 

treinamento vocal, as medidas acústicas geralmente não mudaram.  

De acordo a fisiologia do exercício, para que haja fortalecimento e manutenção dos 

novos padrões vocais e respiratórios, o treino de canto deve ser realizado ao menos três vezes 

na semana (Nix, 2017). Segundo Schneider et al. (1997) os músculos se adaptam de maneira 

mais eficaz se os exercícios forem realizados em dias alternados, com dias de descanso para 

recuperação muscular, como proposto no presente estudo. No entanto, com relação à adesão 

aos estudos individuais realizados em casa pelas participantes, apenas seis relataram adesão 

de 100% dos treinos individuais em seus diários vocais, enquanto três tiveram adesão entre 80 

e 90% e três não entregaram o diário vocal preenchido completamente. A falta de adesão 

dessas participantes pode ter influenciado e mascarado os resultados acústicos, que não 

mostraram modificações após o período de treinamento. Além disso, o monitoramento da 

realização dos exercícios fora do treinamento do canto é desafiador, já que depende do 

participante. Muitas vezes, o participante faz o exercício, mas não anota, enquanto outros não 

fazem e não anotam a evolução. O ideal é que houvesse um dispositivo tipo holter, que é um 

mini-gravador digital que fica acoplado à cintura do participante e conectado a uma 

braçadeira que registra os dados de maneira temporal.     

 Ainda, a falta de adesão das participantes pode ser explicada considerando algumas 

particularidades acerca da modalidade online escolhida para a aplicação das aulas. Este fato 
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pode estar relacionado com algumas dificuldades das mesmas em ter dispositivos eletrônicos 

adequados para o atendimento e conseguir manipular esses dispositivos, como foi observado 

no período das aulas por algumas alunas. Cantarella et al. (2021) ao verificarem a efetividade 

da terapia vocal por telemedicina, também constataram algumas barreiras com relação à 

prática remota, principalmente em pacientes idosos. Segundo os autores, a falta de 

dispositivos adequados e a dificuldade de pacientes idosos de terem acesso e manipular 

dispositivos eletrônicos estão entre as particularidades que o atendimento remoto possui. 

Essas dificuldades podem ter favorecido a falta de adesão das participantes no estudo, o que 

pode ter causado uma desmotivação nos treinos acompanhados e individuais e então, 

influenciado no resultado final. 

Apesar das similaridades dos resultados acústicos encontrados neste estudo, foi 

observado que as participantes apresentaram valores aumentados de jitter antes e após o 

programa, se comparados com os valores encontrados na literatura (Spazzapan et al.,2019). 

No entanto, segundo uma revisão bibliográfica das características acústicas da voz da 

população idosa realizada por Spazzapan et al. (2019), foi observado que não há consenso 

entre os estudos a respeito do comportamento da medida de jitter e seus valores de 

normalidade. Além disso, o MDVP, programa de análise acústica utilizado no presente 

estudo, apresenta um valor de normalidade para homens e mulheres, porém, sem distinção de 

faixa etária, ou seja, não há valor de referência para amostra estudada nesta pesquisa. Segundo 

Spazzapan et al. (2019), discutir os valores de normalidade entre os resultados é algo 

desafiador, pois os programas utilizados nos estudos são diferentes e nem todos apresentam os 

valores de normalidade. Desta forma, o aumento encontrado pode ser um resultado esperado, 

já que estudos apontam que a medida de jitter tende de fato a aumentar na terceira idade 

(Dehqan et al., 2010; Schaeffer et al., 2015).  

Com relação às medidas de extensão e tessitura vocais, embora pudesse ser esperado 

melhorias após as semanas de intervenção, nenhuma mudança significativa foi detectada. 

Sabe-se que a habilidade de produzir uma extensão de frequência exige controle neuromotor, 

apoio respiratório adequado e habilidade de modificar a forma e o comprimento das pregas 

vocais (Santanna, 2010). Embora os exercícios propostos para o desenvolvimento da 

flexibilidade das pregas vocais fossem realizados pelas participantes de forma correta, como 

os exercícios de trato vocal semiocluído em escalas e arpejos (Lima et al., 2016), muitas delas 

apresentaram dificuldades em diferenciações de notas graves e agudas e afinação como um 

todo. Ainda, é importante salientar que todas as participantes do estudo nunca haviam feito 

aulas de canto ou tido alguma experiência com voz cantada. Este fato também justifica as 
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dificuldades observadas na afinação da música para a medição da tessitura vocal. Optou-se 

por avaliar este parâmetro utilizando uma metodologia que estivesse mais próxima da 

realidade da voz cantada, pois há diferença entre a tessitura da voz cantada e a tessitura da voz 

falada (Behlau et al., 2001). Assim escolhemos avaliar utilizando uma música, e que esta 

fosse de domínio geral. Na literatura não existem estudos de valores de referência da tessitura 

da voz cantada.  

Desta forma, considera-se que um trabalho de percepção auditiva para o 

desenvolvimento da afinação e reconhecimento de sons, acoplado junto ao treinamento da voz 

cantada, possa se mostrar mais efetivo no que diz respeito ao aumento da extensão e tessitura 

vocais. Afinar implica reproduzir os sons e as alturas das notas de forma correta, a fim de 

compreender o que está sendo apresentado sonoramente, já a desafinação é definida como a 

incoerência da reprodução sonora daquilo que está sendo sugerido sonoramente (Takishima et 

al., 2020). Segundo uma pesquisa realizada por Almeida (2013) que teve como objetivo 

verificar as possibilidades pedagógicas de afinação vocal e ritmo em uma atividade de canto 

coral com cantores da terceira idade, foi observado que a afinação é um dos aspectos mais 

afetados quando se trata de voz cantada na terceira idade e que atividades elaboradas 

especialmente para o desenvolvimento perceptivo são de grande importância para a 

construção da voz cantada.         

  Para esta pesquisa foi escolhido o protocolo IDV-10 para a medição da percepção de 

desvantagem vocal da participante antes e após o programa de canto. Segundo Fernandes et 

al. (2020), a desvantagem vocal pode ser percebida tanto por indivíduos disfônicos com 

alteração laríngea, como por indivíduos que não estão satisfeitos com suas próprias vozes. 

Levando em consideração que o envelhecimento vocal é comumente acompanhado por 

diversas alterações fisiológicas e estruturais (Behlau, 1999), optamos pela escolha deste 

protocolo que visa avaliar a qualidade de vida mensurando a percepção da participante sobre 

o impacto do envelhecimento em suas vozes nas relações sociais, pessoais e profissionais. 

Alguns estudos apontam que, com relação aos idosos, há uma tendência a um decréscimo da 

intensidade vocal, e essa voz mais fraca parece ser um indicador perceptivo importante na 

idade do sujeito, o que pode acarretar prejuízos emocionais (Stathopoulos et al., 2010). Em 

um estudo conduzido por Tay et al. (2012) foi encontrado que após a aplicação de um 

programa de exercícios funcionais vocais aos idosos de uma comunidade de canto coral, a 

percepção da qualidade vocal melhorou, apontando uma efetividade do programa aplicado. 

Um estudo desenvolvido por Cassol & Bós (2006) avaliou modificações de sintomas vocais 

em indivíduos idosos no período de dois anos de atividade em canto coral. Com a aplicação 
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de um questionário, os autores identificaram uma melhora dos sintomas vocais inerentes ao 

envelhecimento, bem como uma melhora na percepção da qualidade de vida dos coralistas.  

Nos achados deste estudo, foi possível identificar que após as oito semanas de 

intervenção as participantes obtiveram uma melhora significativa no score total de percepção 

da desvantagem vocal se comparado com o mesmo score inicial (BF-10 = 12,33). Além disso, 

algumas das participantes relataram informalmente que conseguiram cantar por um período 

mais longo de tempo sem se cansar após o treinamento do programa de canto. Algumas idosas 

também relataram que receberam comentários positivos sobre suas vozes de outras pessoas, 

membros da família, após o programa. Estes comentários incluíram melhorias percebidas na 

voz e na respiração. Esses relatos informais estavam de acordo com os resultados esperados 

no protocolo IDV.   

          

 

7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Algumas limitações devem ser consideradas e analisadas para investigações futuras. 

Primeiro, o número de participantes deve ser calculado a fim de que não ocorra um 

mascaramento estatístico. Em uma pesquisa similar, com a aplicação de um programa de 

canto para a melhora da função respiratória, os autores realizaram um cálculo amostral após a 

conclusão do estudo e estabeleceram que 50 participantes seriam necessários para encontrar 

uma diferença estatisticamente significativa (Wiens et al., 1999). Goldenberg (2018) 

identificou em sua revisão sistemática sobre aulas de canto para a saúde respiratória e vocal 

que apenas dois estudos apresentaram mais de 50 participantes, sendo que todos os outros 

mostraram uma média de 21,5 participantes, o que pode ter mascarado muitos dos resultados 

encontrados nos estudos analisados. No entanto, deve-se considerar nesta pesquisa o período 

atual de pandemia, o qual tornou desafiador o recrutamento da amostra. Por se tratar de um 

grupo idoso, as participantes se sentiram inseguras para aceitar o convite, limitando assim o 

número amostral. Portanto, para investigações futuras, deve-se considerar o período da 

pandemia juntamente com o nível de segurança para o recrutamento da amostra, como a 

comprovação de vacinação, para que assim  possamos ter um ambiente seguro e um maior 

número de participantes.          

 Em segundo lugar, deve-se considerar um grupo controle para que seja comparado os 

resultados do grupo participante com um grupo não participante. Estender o convite às idosas 

que não aceitaram participar do programa de canto para que fizessem apenas a avaliação 
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vocal na primeira e última semana foi uma tarefa de difícil conclusão, já que as mesmas não 

se dispuseram para tal atividade por conta do período de pandemia.       

 



106 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os achados do estudo mostraram que o programa de canto remoto se mostrou efetivo 

na melhora do parâmetro perceptivo-auditivo de loudness, parâmetros aerodinâmicos 

fonatórios de Tempo Máximo de Fonação e Pico de Pressão Aérea, bem como da qualidade 

de vida. Pode-se inferir, desta forma, que um trabalho com a voz cantada direcionado de 

forma remota a mulheres idosas, pode melhorar os parâmetros de voz falada nos aspectos de 

intensidade vocal, tempo máximo de fonação e melhor coaptação glótica.   

 Em tempos de pandemia, dar continuidade a atividades artísticas, como o canto, 

especialmente a pessoas idosas, é de crucial importância. No entanto, não podemos excluir o 

fato de que a modalidade online possui suas particularidades e dificuldades. Algumas 

participantes relataram não estarem familiarizadas com a realização de vídeo-chamadas ou 

com a manipulação de seus computadores ou smartphones. Isso pode ter causado uma 

insegurança, dificultando a assimilação dos exercícios nos dias das aulas, e posteriormente 

nos treinos individuais. Desta maneira, o incentivo ao ensino da utilização dos dispositivos 

eletrônicos por parte dos familiares e amigos se mostra essencial, especialmente nesta atual 

realidade.  

Com relação à melhora na qualidade de vida, além do protocolo utilizado para 

identificar a percepção vocal da participante, foi também considerado os relatos pessoais que 

as idosas escreveram no Diário Vocal (APÊNDICE C). Os relatos revelaram a percepção das 

participantes de que cantar, e fazer os exercícios vocais, se mostraram como uma terapia 

eficaz, que foi divertido, melhorou o humor, ensinou a respiração e o controle da respiração, 

foi um bom exercício para a voz e melhorou o funcionamento físico e emocional no geral.  
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9 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

• Auditivamente as vozes foram classificadas como normais e sem alterações; 

• Houveram melhoras nos parâmetros de loudness, parâmetros aerodinâmicos fonatórios, 

especificamente no tempo máximo de fonação (TMF) e pico de pressão aérea (Pae); 

• Os parâmetros acústicos não modificaram após o programa de canto online; 

• Os parâmetros de voz cantada (tessitura e extensão vocal) não modificaram após o 

programa de canto online; 

• Houve uma melhora do score Total do protocolo Índice de Desvantagem Vocal (IDV-10), 

evidenciando melhor percepção da qualidade vocal; 

• Aulas de canto de forma remota para pessoas idosas é indicado e pode trazer grandes 

benefícios para a voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

10  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Almeida, M. C. P. de. (2013). O canto coral e a terceira idade – o ensaio como momento de 

grandes possibilidades. Revista Da ABEM, 21(31), 119–133. 

Alsved, M., Matamis, A., Bohlin, R., Richter, M., Bengtsson, P., Fraenkel, C., Medstrand, P., 

& Löndahl, J. (2020). Exhaled respiratory particles during singing and talking. Aerosol 

Science and Technology, 0(0), 1–4. https://doi.org/10.1080/02786826.2020.1812502 

Alves, E. L. O., Coelho, C. S., Ribeiro, V. V., Leite, A. P. D., & Santos, R. S. (2015). Tempos 

máximos fonatórios e sua relação com sexo, idade e hábitos de vida em idosos saudáveis. 

Distúrb. Comun, 27(3), 530–539. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/20002/17728 

Amir, O., Wolf, M., & Amir, N. (2009). A clinical comparison between two acoustic analysis 

softwares: MDVP and Praat. Biomedical Signal Processing and Control, 4(3), 202–205. 

https://doi.org/10.1016/j.bspc.2008.11.002 

Andrade, D., & Rodrigues, N. F. (2014). A Relação entre o Repertório e a Tessitura Vocal de 

Idosas Integrantes de Um Coral de Belo Horizonte: Um Estudo de Caso. 

Formação@Docente, 6(1), 20–33. https://doi.org/10.15601/2237-0587/fd.v6n1p20-33 

Andrade, S. R. (2007). Terapia vocal de base e sons nasais: efeitos sobre disfonias 

hipercinéticas. 103. 

Angadi, V., Croake, D., & Stemple, J. (2019). Effects of Vocal Function Exercises: A 

Systematic Review. Journal of Voice, 33(1), 124.e13-124.e34. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.08.031 

Araujo, R. B. de, & Muller, M. (2017). Nossa Voz: manual prático de treinamento vocal (1. 

ed.). Revinter Publicações. 

Araújo, M. (2013). Belting Contemporâneo: aspectos técnico-vocais para teatro musical e 

música pop (1 ed.). Musimed Edições Musicais. 

Araújo, M. A. (2015). Reflexões sobre a Cantiga “Se essa rua fosse minha” Paralelos com a 

Psicanálise. https://centropsicanalise.com.br/2018/10/10/andrade-araujo-mariana-

reflexoes-sobre-a-cantiga-se-essa-rua-fosse-minha-paralelos-com-a-psicanalise-ciclo-ii-

outubro-de-2015/ 

Awan, S. N. (2006). The aging female voice: Acoustic and respiratory data. Clinical 

Linguistics and Phonetics, 20(2–3), 171–180. 

https://doi.org/10.1080/02699200400026918 

Awan, S. N., & Frenkel, M. L. (1994). Improvements in estimating the harmonics-to-noise 

ratio of the voice. Journal of Voice, 8(3), 255–262. https://doi.org/10.1016/S0892-

1997(05)80297-8 

Baê, T. (2003). Canto: uma consciência melódica: os intervalos através dos vocalizes. Irmãos 

Vitale. 

Baê, T. (2006). Canto: equilíbrio entre corpo e som: princípos da fisiologia vocal. Irmãos 

Vitale. 

Baker, K. K., Ramig, L. O., Sapir, S., Luschei, E. S., & Smith, M. E. (2001). Control of Vocal 

Loudness in Young and Old Adults. Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research, 44(2), 297–305. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2001/024) 

Behlau, M., Gonçalves, M. I. R., & Azevedo. (1995). Vocalgrama clínico. Lovise. 

Brockmann, M., Drinnan, M. J., Storck, C., & Carding, P. N. (2011). Reliable jitter and 

shimmer measurements in voice clinics: The relevance of vowel, gender, vocal intensity, 

and fundamental frequency effects in a typical clinical task. Journal of Voice, 25(1), 44–

53. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2009.07.002 

Campos, P. H. (2007). O impacto da Técnica de Alexander na prática do canto: um estudo 



109 

qualitativo sobre as percepções de cantores com experiência nessa interação. 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GMMA-

7YHNHX/o_impacto_da_t_cnica_alexander_na_pr_tica_do_canto.pdf?sequence=1 

Cantarella, G., Barillari, M. R., Lechien, J. R., & Pignataro, L. (2021). The Challenge of 

Virtual Voice Therapy During the COVID-19 Pandemic. Journal of Voice, 35(3), 336–

337. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.015 

Carréra, C. M. D., Araújo, A. N. B. de, & Lucena, J. A. (2016). Correlação entre a capacidade 

vital lenta e o tempo máximo de fonação em idosos. Revista CEFAC, 18(6), 1389–1394. 

https://doi.org/10.1590/1982-021620161860616 

Cassol, M. (2004). BENEFÍCIOS DO CANTO CORAL PARA INDIVÍDUOS IDOSOS (Vol. 

19, Issue 1). https://doi.org/10.13529/j.cnki.enterprise.economy.2004.07.065 

Cassol, M., & Bós, Â. J. G. (2006). Canto coral melhora sintomas vocais em idosos 

saudáveis. Rbceh, 3, 113–122. 

Cerceau, J. da S. B., Alves, C. F. T., & Gama, A. C. C. (2009). Análise acústica da voz de 

mulheres idosas. Revista CEFAC, 11(1), 142–149. https://doi.org/10.1590/s1516-

18462009005000017 

Clift, S. M., & Hancox, G. (2001). The perceived benefits of singing: Findings from 

preliminary surveys of a university college choral society. Journal of The Royal Society 

for the Promotion of Health, 121(4), 248–256. 

https://doi.org/10.1177/146642400112100409 

Cohen, J., Rozeboom, W., Dawes, R., & Wainer, H. (1990). Things I have learned (so far). 

Am. Psychol., 45, 1304–1312. https://doi.org/10.1037/10109-028 

Cohen, S. M., Statham, M., Rosen, C. A., & Zullo, T. (2009). Development and validation of 

the singing voice handicap-10. Laryngoscope, 119(9), 1864–1869. 

https://doi.org/10.1002/lary.20580 

Costa, P. J. B. M., Ferreira, K. L., Camargo, Z. A. De, & Pinho, S. M. R. (2006). Extensão 

Vocal de Cantores de Coros Evangélicos Amadores. Rev CEFAC, 8(1), 96–106. 

Costa, T., Oliveira, G., & Behlau, M. (2013). Validation of the Voice Handicap Index: 10 

(VHI-10) to the Brazilian Portuguese. Codas, 25(5), 482–485. 

https://doi.org/10.1590/s2317-17822013000500013 

Cruz, T., Gama, A., & Hanayama, E. (2004). Análise da extensão e tessitura vocal do 

contratenor. Rev CEFAC, 6(4), 423–428. 

D’haeseleer, E., Claeys, S., Bettens, K., Leemans, L., Van Calster, A. S., Van Damme, N., 

Thijs, Z., Daelman, J., Leyns, C., & Van Lierde, K. (2017). The Impact of a Teaching or 

Singing Career on the Female Vocal Quality at the Mean Age of 67 Years: A Pilot 

Study. Journal of Voice, 31(4), 516.e19-516.e26. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.12.016 

Da Silva, P. T., Master, S., Andreoni, S., Pontes, P., & Ramos, L. R. (2011). Acoustic and 

long-term average spectrum measures to detect vocal aging in women. Journal of Voice, 

25(4), 411–419. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2010.04.002 

de Aquino, F. S., e Silva, M. A. A., Teles, L. C. da S., & Ferreira, L. P. (2016). Características 

da voz falada de idosas com prática de canto coral. Codas, 28(4), 446–453. 

https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162015109 

Dehqan, A., Ansari, H., & Bakhtiar, M. (2010). Objective Voice Analysis of Iranian Speakers 

with Normal Voices. Journal of Voice, 24(2), 161–167. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2008.07.005 

Dehqan, A., Scherer, R. C., Dashti, G., Ansari-Moghaddam, A., & Fanaie, S. (2013). The 

effects of aging on acoustic parameters of voice. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 

64(6), 265–270. https://doi.org/10.1159/000343998 

Desjardins, M., Halstead, L., Simpson, A., Flume, P., & Bonilha, H. S. (2020a). Respiratory 



110 

Muscle Strength Training to Improve Vocal Function in Patients with Presbyphonia. 

Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.006 

Desjardins, M., Halstead, L., Simpson, A., Flume, P., & Bonilha, H. S. (2020b). The Impact 

of Respiratory Function on Voice in Patients with Presbyphonia. Journal of Voice. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.05.027 

Dutra, H. S., Nunes, V., & Reis, D. (2016). Desenhos De Estudos Experimentais E Quase-

Experimentais: Definições E Desafios Na Pesquisa Em Enfermagem. J Nurs UFPE on 

Line, 10(106), 2230–412230. https://doi.org/10.5205/reuol.9199-80250-1-

SM1006201639 

Eichhorn, J. T., Kent, R. D., Austin, D., & Vorperian, H. K. (2018). Effects of Aging on 

Vocal Fundamental Frequency and Vowel Formants in Men and Women. Journal of 

Voice, 32(5), 644.e1-644.e9. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.08.003 

Fabron, E. M. G., Sebastião, L. T., Oliveira, G. A. G. de, & Motonaga, S. M. (2011). Medidas 

da dinâmica respiratória em idosos participantes de grupos de terceira idade. Revista 

CEFAC, 13(5), 895–901. https://doi.org/10.1590/s1516-18462011005000034 

Fernandes, G., Madazio, G., Vaiano, T. C. G., & Behlau, M. (2020). A timidez e desvantagem 

vocal em profissionais da voz. Audiol., Commun. Res, 25, e2304–e2304. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp%0Apid=S2317-

64312020000100313 

Ferrand, C. T. (2002). Harmonics-to-noise ratio: An index of vocal aging. Journal of Voice, 

16(4), 480–487. https://doi.org/10.1016/S0892-1997(02)00123-6 

Fu, S., Theodoros, D. G., & Ward, E. C. (2015). Delivery of Intensive Voice Therapy for 

Vocal Fold Nodules Via Telepractice: A Pilot Feasibility and Efficacy Study. Journal of 

Voice, 29(6), 696–706. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.12.003 

Gava Júnior, W., Ferreira, L. P., & Andrada e Silva, M. A. de. (2010). Apoio respiratório na 

voz cantada: perspectiva de professores de canto e fonoaudiólogos. Revista CEFAC, 

12(4), 551–562. https://doi.org/10.1590/s1516-18462010005000047 

Goldenberg, R. B. (2018). Singing Lessons for Respiratory Health: A Literature Review. 

Journal of Voice, 32(1), 85–94. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.03.021 

Gorham-Rowan, M. M., & Laures-Gore, J. (2006). Acoustic-perceptual correlates of voice 

quality in elderly men and women. Journal of Communication Disorders, 39(3), 171–

184. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2005.11.005 

Goy, H., Fernandes, D. N., Pichora-Fuller, M. K., & Van Lieshout, P. (2013). Normative 

voice data for younger and older adults. Journal of Voice, 27(5), 545–555. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2013.03.002 

Grape, C., Sandoren, M., Hansson, L. O., Ericson, M., & Theorell, T. (2003). Does Singing 

Promote Well-Being?: An Empirical Study of Professional and Amateur Singers during 

a Singing Lesson. Integrative Physiological and Behavioral Science, 38(2), 65–74. 

https://doi.org/10.1007/bf02734261 

Griffin, B., Woo, P., Colton, R., Casper, J., & Brewer, D. (1995). Physiological characteristics 

of the supported singing voice. A preliminary study. Journal of Voice, 9(1), 45–56. 

https://doi.org/10.1016/S0892-1997(05)80222-X 

Hermann, L. A., Tur, B., Köberlein, M. C., Gantner, S., Westphalen, C., Benthaus, T., 

Döllinger, M., Kniesburges, S., & Echternach, M. (2021). Aerosol Dispersion During 

Different Phonatory Tasks in Amateur Singers. Journal of Voice, 1–10. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.11.005 

Hodge, F. S., Colton, R. H., & Kelley, R. T. (2001). Vocal intensity characteristics in normal 

and elderly speakers. Journal of Voice, 15(4), 503–511. https://doi.org/10.1016/S0892-

1997(01)00050-9 

Isshiki, N. (1964). Regulatory Mechanism of Voice Intensity Variation. Journal of Speech 



111 

and Hearing Research. https://doi.org/https://doi.org/10.1044/jshr.0701.17 

Johnson, A. M., Ciucci, M. R., & Connor, N. P. (2013). Vocal training mitigates age-related 

changes within the vocal mechanism in old rats. Journals of Gerontology - Series A 

Biological Sciences and Medical Sciences, 68(12 A), 1458–1468. 

https://doi.org/10.1093/gerona/glt044 

Johnson, A. M., & Sandage, M. J. (2019). Exercise Science and the Vocalist. Journal of 

Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2019.09.007 

Joshi, A., & Watts, C. R. (2017). Phonation Quotient in Women: A Measure of Vocal 

Efficiency Using Three Aerodynamic Instruments. Journal of Voice, 31(2), 161–167. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.06.007 

Kahane, J. C. (1987). Connective tissue changes in the larynx and their effects on voice. 

Journal of Voice, 1(1), 27–30. https://doi.org/10.1016/S0892-1997(87)80020-6 

Kaneko, M., Hirano, S., Tateya, I., Kishimoto, Y., Hiwatashi, N., Fujiu-Kurachi, M., & Ito, J. 

(2015). Multidimensional Analysis on the Effect of Vocal Function Exercises on Aged 

Vocal Fold Atrophy. Journal of Voice, 29(5), 638–644. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.10.017 

Kang, J., Scholp, A., & Jiang, J. J. (2018). A Review of the Physiological Effects and 

Mechanisms of Singing. Journal of Voice, 32(4), 390–395. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.07.008 

Kost, K. M., & Sataloff, R. T. (2018). Voice Disorders in the Elderly. Clinics in Geriatric 

Medicine, 34(2), 191–203. https://doi.org/10.1016/j.cger.2018.01.010 

Kosztyła-Hojna, B., Zdrojkowski, M., & Duchnowska, E. (2021). Presbyphonia as an 

Individual Process of Voice Change. Journal of Voice. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.12.046 

Krom, G. De. (1993). A Cepstrum-Based Technique for Determining a Harmonics-to-Noise 

Ratio in Speech Signals. Journal of Speech and Hearing Research, 36(April 1993), 254–

266. 

Lakens, D., McLatchie, N., Isager, P. M., Scheel, A. M., & Dienes, Z. (2020). Improving 

inferences about null effects with Bayes factors and equivalence tests. The Journals of 

Gerontology: Series B, 75(1), 45–47. https://doi.org/10.1093/geronb/gby065/5033832 

Laureano, J. M. (2009). Alterações na tessitura da voz cantada em mulheres no climatério. 

Universidade de São Paulo. 

Lenell, C., Sandage, M. J., & Johnson, A. M. (2019). A tutorial of the effects of sex hormones 

on laryngeal senescence and neuromuscular response to exercise. Journal of Speech, 

Language, and Hearing Research, 62(3), 602–610. 

https://doi.org/10.1044/2018_JSLHR-S-18-0179 

Lieberman. (1961). Perturbations in vocal pitch. Journal of the Acoustical Society of 

America. 

Lieberman, P., & Blumstein, S. E. (1988). Speech physiology, aspeech perception, and 

acoutics phonetics. Press Syndicate of University of Cambridge. 

Lima, A. T., Lucena, J. A., Araújo, A. N. B. de, Lira, Z. S. de, & Gomes, A. de O. C. (2016). 

Perfil de extensão vocal em coristas após técnica de vibração de língua associada a 

escalas. Revista CEFAC, 18(3), 626–634. https://doi.org/10.1590/1982-

0216201618315415 

Linville, S. E., & Fisher, H. B. (1985). Acoustic characteristics of women’s voices with 

advancing age. Journals of Gerontology, 40(3), 324–330. 

https://doi.org/10.1093/geronj/40.3.324 

Linville, Sue Elen. (2001). Vocal aging. 

Linville, Sue Ellen. (1996). The sound of senescence. Journal of Voice, 10(2), 190–200. 

https://doi.org/10.1016/S0892-1997(96)80046-4 



112 

Lord, V. M., Hume, V. J., Kelly, J. L., Cave, P., Silver, J., Waldman, M., White, C., Smith, 

C., Tanner, R., Sanchez, M., Man, W. D. C., Polkey, M. I., & Hopkinson, N. S. (2012). 

Singing classes for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. 

BMC Pulmonary Medicine, 12. https://doi.org/10.1186/1471-2466-12-69 

Lortie, C. L., Rivard, J., Thibeault, M., & Tremblay, P. (2017). The Moderating Effect of 

Frequent Singing on Voice Aging. Journal of Voice, 31(1), 112.e1-112.e12. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.02.015 

Lortie, C. L., Thibeault, M., Guitton, M. J., & Tremblay, P. (2015). Effects of age on the 

amplitude, frequency and perceived quality of voice. Age, 37(6), 1–24. 

https://doi.org/10.1007/s11357-015-9854-1 

Lovato, A., De Colle, W., Giacomelli, L., Piacente, A., Righetto, L., Marioni, G., & de 

Filippis, C. (2016). Multi-Dimensional Voice Program (MDVP) vs Praat for Assessing 

Euphonic Subjects: A Preliminary Study on the Gender-discriminating Power of 

Acoustic Analysis Software. Journal of Voice, 30(6), 765.e1-765.e5. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.10.012 

Ly, A., Verhagen, J., & Wagenmakers, E. J. (2016). Harold Jeffreys’s default Bayes factor 

hypothesis tests: Explanation, extension, and application in psychology. Journal of 

Mathematical Psychology, 72, 19–32. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.06.004 

Manzano, C., Pavez, A., Vaiano, T., Wilder, F., Behlau, M., & Guzman, M. (2020). Terapia 

vocal no contexto da pandemia do covid-19; orientações para a prática clínica. Journal of 

Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.08.019 

Martins, R. H. G., Benito Pessin, A. B., Nassib, D. J., Branco, A., Rodrigues, S. A., & 

Matheus, S. M. M. (2015). Aging voice and the laryngeal muscle atrophy. 

Laryngoscope, 125(11), 2518–2521. https://doi.org/10.1002/lary.25398 

Masson, M. L. V, Loiola, C. M., Fabron, E. M., & Horiguela, M. de L. M. (2013). 

Aquecimento e Desaquecimento Vocal em Estudantes de Pedagogia. Distúrb. Comun, 

25(2), 177–185. 

McHenry, M. A., Evans, J., & Powitzky, E. (2016). Effects of Bel Canto Training on 

Acoustic and Aerodynamic Characteristics of the Singing Voice. Journal of Voice, 30(2), 

198–204. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.11.009 

Mendes, A. P., Brown, W. S., Rothman, H. B., & Sapienza, C. (2004). Effects of singing 

training on the speaking voice of voice majors. Journal of Voice, 18(1), 83–89. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2003.07.006 

Menezes, L. N. De, & Vicente, L. C. C. (2007). Envelhecimento vocal em idosos 

institucionalizados. Rev CEFAC, 9(1), 90–98. 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v9n1/v9n1a10.pdf 

Mezzedimi, C., Di Francesco, M., Livi, W., Spinosi, M. C., & De Felice, C. (2017). Objective 

Evaluation of Presbyphonia: Spectroacoustic Study on 142 Patients with Praat. Journal 

of Voice, 31(2), 257.e25-257.e32. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.05.022 

Mifune, E., Justino, V. da S. S., Camarg, Z., & Gregio, F. (2007). Análise acústica da voz do 

idoso: caracterização da freqüência fundamental. Revista CEFAC, 9(2), 238–247. 

https://doi.org/10.1590/s1516-18462007000200013 

Miller, R. (1986). The Structure of Singing. Schirmer. 

Miller, R. (2019). A Estrutura do Canto (1 ed.). Ttradução: Luciano Simões Silva. 

Morsomme, D., Jamart, J., Boucquey, D., & Remade, M. (1997). Presbyphonia: Voice 

differences between the sexes in the elderly. Comparison by Maximum Phonation Time, 

Phonation Quotient and Spectral Analysis. Logopedics Phoniatrics Vocology, 22(1), 9–

14. https://doi.org/10.3109/14015439709075310 

Mürbe, D., Fleischer, M., Lange, J., Rotheudt, H., & Kriegel, M. (2020). Aerosol emission is 

increased in professional singing. 1–10. 



113 

Naunheim, M. R., Bock, J., Doucette, P. A., Hoch, M., Howell, I., Johns, M. M., Johnson, A. 

M., Krishna, P., Meyer, D., Milstein, C. F., Nix, J., Pitman, M. J., Robinson-Martin, T., 

Rubin, A. D., Sataloff, R. T., Sims, H. S., Titze, I. R., & Carroll, T. L. (2020). Safer 

Singing During the SARS-CoV-2 Pandemic: What We Know and What We Don’t. 

Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.028 

Nemr, K., de Souza, G. V. S., Simões-Zenari, M., Tsuji, H., Hachiya, A., Cordeiro, G. F., 

Nunes, G. P., & Dajer, M. E. (2014). Programa Vocal Cognitivo aplicado a indivíduos 

com sinais de presbilaringe: resultados preliminares. Codas, 26(6), 503–508. 

https://doi.org/10.1590/2317-1782/20142014108 

Nemr, K., Simões-Zenari, M., Cologis, V. C. de A., Martins, G. A., Saito, I. T., & Gonçalves, 

R. da S. (2021). COVID-19 and Remote Learning: Predictive Factors of Perceived 

Improvement or Worsening of the Voice in Brazilian Teachers. Journal of Voice. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.08.010 

Nishio, M., & Niimi, S. (2008). Changes in speaking fundamental frequency characteristics 

with aging. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 60(3), 120–127. 

https://doi.org/10.1159/000118510 

Nix, J. (2017). Best Practices: Using Exercise Physiology and Motor Learning Principles in 

the Teaching Studio and the Practice Room. Journal of Singing, 74(2), 215. 

Oates, J. M. (2014). Treatment of dysphonia in older people: The role of the speech therapist. 

Current Opinion in Otolaryngology and Head and Neck Surgery, 22(6), 477–486. 

https://doi.org/10.1097/MOO.0000000000000109 

Oliveira, S. A. C. de. (2013). UM ESTUDO SOBRE MÚSICA E QUALIDADE DE VIDA NA 

TERCEIRA IDADE, COM BASE EM PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Vol. 

369, Issue 1) [Universidade Federal do Rio Grande]. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Oliveira Santos, A. (2012). Parâmetros acústicos e perceptivo-auditivos da voz de adultos e 

idosos [Universidade de São Paulo]. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25143/tde-12062012-161204/pt-br.php 

Pegorari, M. S., Ruas, G., & Patrizzi, L. J. (2013). Estudo da relação entre fragilidade e 

função respiratória em idosos comunitários. Brazilian Journal of Physical Therapy, 

17(1), 9–16. https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000065 

Pentax Medical. (2015). The Phonatory Aerodynamic System ( PAS ). 

Pessin, A. B.B., Tavares, E. L. M., Gramuglia, A. C. J., de Carvalho, L. R., & Martins, R. H. 

G. (2017). Voice and ageing: clinical, endoscopic and acoustic investigation. Clinical 

Otolaryngology, 42(2), 330–335. https://doi.org/10.1111/coa.12725 

Pessin, Adriana Bueno Benito. (2015). A voz do idoso: características clínicas, endoscópicas, 

vocais e morfológicas. UNESP. 

Pimenta, R. A., & Carlos, S. (2011). Perceptivo-Auditiva , Acústica E De. 

Polido, A. M., Ângela, M., & Russo, U. (2005). Perception of aging voice. Rev CEFAC, 7(1), 

241–251. 

Pontes, P., Brasolotto, A., & Behlau, M. (2005). Glottic characteristics and voice complaint in 

the elderly. Journal of Voice, 19(1), 84–94. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2004.09.002 

Prakup, B. (2012). Acoustic measures of the voices of older singers and nonsingers. Journal 

of Voice, 26(3), 341–350. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2011.05.007 

Pravatto, A., Felippo Siqueira Campos Ribeiro da Costa, A., & Navarro, F. (2008). 

Comparativo de flexibilidade da voz em mulheres idosas e mulheres jovens. Revista 

Brasileira de Prescrição e Fisiologia Do Exercício, 8(2), 221–232. 

PRAZERES, M. M. V. (2010). CORAL NA TERCEIRA IDADE: O CANTO COMO SOPRO 

DA VIDA. A influência do Canto Coral na qualidade de vida de um grupo de coralistas 

idosas (Vol. 66). Universidade Católica de Brasília. 



114 

Quintana, D. S., & Williams, D. R. (2018). Bayesian alternatives for common null-hypothesis 

significance tests in psychiatry: A non-technical guide using JASP. BMC Psychiatry, 

18(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1761-4 

Rabelo, A. M. (2009). Os Vocalizes na Preparação da Técnica Vocal: Um estudo dos 

principais exercícios utilizados no curso Técnico em Canto do Conservatório Estadual 

de Música Lorenzo Fernândez. Universidade Estadual de Montes Claros. 

Ramig, L. O., Gray, S., Baker, K., Corbin-Lewis, K., Buder, E., Luschei, E., Coon, H., & 

Smith, M. (2001). The aging voice: A review, treatment data and familial and genetic 

perspectives. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 53(5), 252–265. 

https://doi.org/10.1159/000052680 

Rapoport, S. K., Meiner, J., & Grant, N. (2018). Voice Changes in the Elderly. 

Otolaryngologic Clinics of North America, 51(4), 759–768. 

https://doi.org/10.1016/j.otc.2018.03.012 

Reagon, C., Gale, N., Enright, S., Mann, M., & van Deursen, R. (2016). A mixed-method 

systematic review to investigate the effect of group singing on health related quality of 

life. Complementary Therapies in Medicine, 27, 1–11. 

https://doi.org/10.1016/j.ctim.2016.03.017 

Ribeiro, V. V., Frigo, L. F., Bastilha, G. R., & Cielo, C. A. (2016). Aquecimento e 

desaquecimento vocais: revisão sistemática. Revista CEFAC, 18(6), 1456–1465. 

https://doi.org/10.1590/1982-0216201618617215 

Rocha, T. F., Amaral, F. P., & Hanayama, E. M. (2007). Extensão vocal de idosos coralistas e 

não coralistas. Revista CEFAC, 9(2), 248–254. https://doi.org/10.1590/s1516-

18462007000200014 

Rosen, C. A., Lee, A. S., Osborne, J., Zullo, T., & Murry, T. (2004). Development and 

validation of the voice handicap index-10. Laryngoscope, 114(9 I), 1549–1556. 

https://doi.org/10.1097/00005537-200409000-00009 

Rosow, D. E., & Pan, D. R. (2019). Presbyphonia and Minimal Glottic Insufficiency. 

Otolaryngologic Clinics of North America, 52(4), 617–625. 

https://doi.org/10.1016/j.otc.2019.03.005 

Sampaio, M., Oliveira, G., & Behlau, M. (2008). Investigação de efeitos imediatos de dois 

exercícios de trato vocal semi-ocluído. Pro Fono, 20(4), 261–266. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

56872008000400010%5Cnhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010

4-56872008000400010&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

Sandage, M. J. (2013). Perioperative Voice Recovery: An Exercise Physiology Perspective. 

Perspectives on Voice and Voice Disorders, 23(2), 47–52. 

https://doi.org/10.1044/vvd23.2.47 

Sandage, M. J., & Hoch, M. (2018). Exercise Physiology: Perspective for Vocal Training. 

Journal of Singing, 74(4), 419–425. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=jlh&AN=128924810&site=ehos

t-live 

Sandage, M. J., & Pascoe, D. D. (2010). Translating Exercise Science Into Voice Care. 

Perspectives on Voice and Voice Disorders, 20(3), 84–89. 

https://doi.org/10.1044/vvd20.3.84 

Sandage, M. J., & Smith, A. G. (2017). Muscle bioenergetic considerations for intrinsic 

laryngeal skeletal muscle physiology. Journal of Speech, Language, and Hearing 

Research, 60(5), 1254–1263. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-S-16-0192 

Santanna, I. W. (2010). INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NAS MODIFICAÇÕES 

LARÍNGEAS E VOCAIS ASSOCIADAS AO ENVELHECIMENTO. Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. 



115 

Santos, I. R. dos. (2005). Análise acústica da voz de indivíduos na terceira idade. Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto- São Paulo, 2005. Instituto de Quím. 

Santos, M., Azevedo, S., Sousa, F., Machado, A. S., Santos, P. C., Freitas, S. V., Almeida e 

Sousa, C., & da Silva, Á. M. (2021). Presbylarynx: Is It a Sign of the Health Status of the 

Elderly? Journal of Voice. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.12.034 

Sataloff, R. T., Naunheim, M. R., & Carroll, T. L. (2020). Singing and the Pandemic : Return 

to Performance ? Journal of Voice, 1–2. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.07.031 

Sauder, C., Roy, N., Tanner, K., Houtz, D. R., & Smith, M. E. (2010). Vocal function 

exercises for presbylaryngis: A multidimensional assessment of treatment outcomes. 

Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 119(7), 460–467. 

https://doi.org/10.1177/000348941011900706 

Scarpel, R. D., & Fonseca, M. D. L. (2014). Parâmetros acústicos de vozes de mulheres na 

pós-menopausa. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 17(4), 741–750. 

https://doi.org/10.1590/1809-9823.2014.13151 

Schaeffer, N., Knudsen, M., & Small, A. (2015). Multidimensional Voice Data on 

Participants With Perceptually Normal Voices From Ages 60 to 80: A Preliminary 

Acoustic Reference for the Elderly Population. Journal of Voice, 29(5), 631–637. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.10.003 

Schneider, C. M., Dennehy, C. A., & Saxon, K. G. (1997). Exercise physiology principles 

applied to vocal performance: The improvement of postural alignment. Journal of Voice, 

11(3), 332–337. https://doi.org/10.1016/S0892-1997(97)80012-4 

Siqueira, T. D. (2013). Impacto dos aspectos respiratórios e vocais na qualidade de vida do 

idoso [Universidade de São Paulo]. In Journal of Chemical Information and Modeling 

(Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Siracusa, M. das G. de P., Oliveira, G., Madazio, G., & Behlau, M. (2011). Efeito imediato do 

exercício de sopro sonorizado na voz do idoso. Jornal Da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia, 23(1), 27–31. https://doi.org/10.1590/s2179-64912011000100008 

Skingley, A., & Bungay, H. (2010). The Silver Song Club project: Singing to promote the 

health of older people. British Journal of Community Nursing, 15(3), 135–140. 

https://doi.org/10.12968/bjcn.2010.15.3.46902 

Skingley, A., Page, S., Clift, S., Morrison, I., Coulton, S., Treadwell, P., Vella-Burrows, T., 

Salisbury, I., & Shipton, M. (2014). “Singing for Breathing”: Participants’ perceptions of 

a group singing programme for people with COPD. Arts and Health, 6(1), 59–74. 

https://doi.org/10.1080/17533015.2013.840853 

Sonninen, A., Hurme, P., & Sundberg, J. (1993). Physiological and acoustic observations of 

support in singing. SMAC 93. Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 

July 28 - August 1, 1993, October 2015, 254–258. 

Sonninen, A., Laukkanen, A. M., Karma, K., & Hurme, P. (2005). Evaluation of Support in 

Singing. Journal of Voice, 19(2), 223–237. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2004.08.003 

Soyama, C. K., Espassatempo, C. D. L., Gregio, F. N., & Camargo, Z. (2005). Voice quality 

in elderly: long-term acoustic parameters of male and female voices. Rev CEFAC, 

2005(3), 267–279. 

Spazzapan, E. A., Cardoso, V. M., Fabron, E. M. G., Berti, L. C., Brasolotto, A. G., & 

Marino, V. C. de C. (2018). Acoustic characteristics of healthy voices of adults: From 

young to middle age. Codas, 30(5), 1–7. https://doi.org/10.1590/2317-

1782/20182017225 

Spazzapan, E. A., Marino, V. C. de C., Cardoso, V. M., Berti, L. C., & Fabron, E. M. G. 

(2019). Características acústicas da voz em diferentes ciclos da vida: revisão integrativa 

da literatura. Revista CEFAC, 21(3). https://doi.org/10.1590/1982-0216/201921315018 

Stark. (2003). Bel canto: a history of vocal pedagogy. University of Toronto Press. 



116 

Stathopoulos, E. T., Huber, J. E., & Sussmana, J. E. (2010). Changes in Acoustic 

Characteristics of the Voice Across the Life Span: Measures From Individuals 4–93 

Years of Age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54(August). 

https://doi.org/10.1044/1092-4388(2010/10-0036)b 

Strohl, M. P., Dwyer, C. D., Ma, Y., Rosen, C. A., Schneider, S. L., & Young, V. V. N. 

(2020). Implementation of Telemedicine in a Laryngology Practice During the COVID-

19 Pandemic: Lessons Learned, Experiences Shared. Journal of Voice. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.06.017 

Takishima, M., Gielow, I., Madazio, G., & Behlau, M. (2020). O impacto da afinação vocal 

na análise perceptivo-auditiva de vozes normais e alteradas. CoDAS, 32(4), e20190135. 

https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019135 

Tatar, E. C., Sahin, M., Demiral, D., Bayir, O., Saylam, G., Ozdek, A., & Korkmaz, M. H. 

(2016). Normative Values of Voice Analysis Parameters with Respect to Menstrual 

Cycle in Healthy Adult Turkish Women. Journal of Voice, 30(3), 322–328. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.04.014 

Tay, E. Y. L., Phyland, D. J., & Oates, J. (2012). The effect of vocal function exercises on the 

voices of aging community choral singers. Journal of Voice, 26(5), 672.e19-672.e27. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2011.12.014 

Titze, I. R. (1989). On the relation between subglottal pressure and fundamental frequency in 

phonation. Journal of the Acoustical Society of America, 85, 901–906. 

https://doi.org/10.1121/1.397562 

Titze, I. R. (2001). The five best vocal warm-up exercises. Journal of Singing, 57(3), 51–52. 

https://doi.org/DOI:10.1080/00387018908053947 

Titze, I. R. (2006). Voice Training and Therapy With a. Hearing Research, 49(April), 448–

460. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/035) 

Tonisi. (2000). Efeitos do climatério na freqüência fundamental. Cefac, 73–80. 

Unteregger, F., Thommen, J., Honegger, F., Potthast, S., Zwicky, S., & Storck, C. (2019). 

How Age and Frequency Impact the Thyroid Cartilages of Professional Singers. Journal 

of Voice, 33(3), 284–289. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.11.017 

Vance, D., Shah, P., & Sataloff, R. T. (2021). COVID-19: Impact on the Musician and 

Returning to Singing; A Literature Review. Journal of Voice, 1–8. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.12.042 

Vasconcelos, D. De, Oliveira, A. De, & Gomes, C. (2016). Técnica de vibração sonorizada de 

lábios e língua: revisão de literatura. Distúrbios Comun., 28(3), 581–593. 

Vennard, W. (1967). Singing: the mechanism and the technic. Fisher. 

Verdonck-de Leeuw, I. M., & Mahieu, H. F. (2004). Vocal aging and the impact on daily life: 

A longitudinal study. Journal of Voice, 18(2), 193–202. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2003.10.002 

Wagenmakers, E. J., Love, J., Marsman, M., Jamil, T., Ly, A., Verhagen, J., Selker, R., 

Gronau, Q. F., Dropmann, D., Boutin, B., Meerhoff, F., Knight, P., Raj, A., van 

Kesteren, E. J., van Doorn, J., Šmíra, M., Epskamp, S., Etz, A., Matzke, D., … Morey, 

R. D. (2018). Bayesian inference for psychology. Part II: Example applications with 

JASP. Psychonomic Bulletin and Review, 25(1), 58–76. https://doi.org/10.3758/s13423-

017-1323-7 

Weidner, K., & Lowman, J. (2020). Telepractice for Adult Speech-Language Pathology 

Services: A Systematic Review. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 

326–338. https://doi.org/10.1044/2019_persp-19-00146 

Wiens, M. E., Reimer, M. A., & Guyn, H. L. (1999). Music therapy as a treatment method for 

improving respiratory muscle strength in patients with advanced multiple sclerosis: a 

pilot study. Rehabilitation Nursing : The Official Journal of the Association of 



117 

Rehabilitation Nurses, 24(2), 74–80. https://doi.org/10.1002/j.2048-7940.1999.tb01840.x 

Xue, S. A., & Deliyski, D. (2001). Effects of aging on selected acoustic voice parameters: 

Preliminary normative data and educational implications. Educational Gerontology, 

27(2), 159–168. https://doi.org/10.1080/03601270151075561 

Yamasaki, R., Leão, S. H. d S., Madazio, G., Padovani, M., Azevedo, R., & Behlau, M. 

(2008). Correspondência entre Escala Analógico-Visual e a Escala Numérica na 

Avaliação Perceptivo-Auditiva de Vozes. 16o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 

3–7. 

Zraick, R. I., Smith-Olinde, L., & Shotts, L. L. (2012). Adult normative data for the 

KayPENTAX phonatory aerodynamic system model 6600. Journal of Voice, 26(2), 164–

176. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2011.01.006 

 

 

 

 

 

 

 



118 

11 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  
 

 

Araujo, R. B. de, & Muller, M. (2017). Nossa Voz: manual prático de treinamento vocal (1. 

ed.). Revinter Publicações. 

 

Araújo, M. A. (2015). Reflexões sobre a Cantiga “Se essa rua fosse minha” Paralelos com a 

Psicanálise. https://centropsicanalise.com.br/2018/10/10/andrade-araujo-mariana-

reflexoes-sobre-a-cantiga-se-essa-rua-fosse-minha-paralelos-com-a-psicanalise-ciclo-ii-

outubro-de-2015/ 

 

Araújo, M. (2013). Belting Contemporâneo: aspectos técnico-vocais para teatro musical e 

música pop (1 ed.). Musimed Edições Musicais. 

 

Baê, T. (2003). Canto: uma consciência melódica: os intervalos através dos vocalizes. Irmãos 

Vitale 

 

Behlau, M., Gonçalves, M. I. R., & Azevedo. (1995). Vocalgrama clínico. Lovise. 

 

Behlau, M., Madazio, G., Feijó, D., & Pontes, P. (2001). Avaliação de Voz. In Voz o livro do 

especialista. V. 1 (pp. 130–164). 

 

Cohen, J., Rozeboom, W., Dawes, R., & Wainer, H. (1990). Things I have learned (so far). 

Am. Psychol., 45, 1304–1312. https://doi.org/10.1037/10109-028 

 

Cohen, S. M., Statham, M., Rosen, C. A., & Zullo, T. (2009). Development and validation of 

the singing voice handicap-10. Laryngoscope, 119(9), 1864–1869. 

https://doi.org/10.1002/lary.2058 

 

Costa, P. J. B. M., Ferreira, K. L., Camargo, Z. A. De, & Pinho, S. M. R. (2006). Extensão 

Vocal de Cantores de Coros Evangélicos Amadores. Rev CEFAC, 8(1), 96–106 

 

Costa, T., Oliveira, G., & Behlau, M. (2013). Validation of the Voice Handicap Index: 10 

(VHI-10) to the Brazilian Portuguese. Codas, 25(5), 482–485 

 

Lakens, D., McLatchie, N., Isager, P. M., Scheel, A. M., & Dienes, Z. (2020). Improving 

inferences about null effects with Bayes factors and equivalence tests. The Journals of 

Gerontology: Series B, 75(1), 45–47. https://doi.org/10.1093/geronb/gby065/5033832 

 

Laureano, J. M. (2009). Alterações na tessitura da voz cantada em mulheres no climatério. 

Universidade de São Paulo. 

Lieberman. (1961). Perturbations in vocal pitch. Journal of the Acoustical Society of 

America. 

Lieberman, P., & Blumstein, S. E. (1988). Speech physiology, aspeech perception, and 

acoutics phonetics. Press Syndicate of University of Cambridge. 

 

Lima, A. T., Lucena, J. A., Araújo, A. N. B. de, Lira, Z. S. de, & Gomes, A. de O. C. (2016). 

Perfil de extensão vocal em coristas após técnica de vibração de língua associada a 



119 

escalas. Revista CEFAC, 18(3), 626–634. https://doi.org/10.1590/1982-

0216201618315415 

 

Ly, A., Verhagen, J., & Wagenmakers, E. J. (2016). Harold Jeffreys’s default Bayes factor 

hypothesis tests: Explanation, extension, and application in psychology. Journal of 

Mathematical Psychology, 72, 19–32. https://doi.org/10.1016/j.jmp.2015.06.004 

 

Miller, R. (2019). A Estrutura do Canto (1 ed.). Ttradução: Luciano Simões Silva. 

 

Quintana, D. S., & Williams, D. R. (2018). Bayesian alternatives for common null-hypothesis 

significance tests in psychiatry: A non-technical guide using JASP. BMC Psychiatry, 

18(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1761-4 

 

Pimenta, R. A., & Carlos, S. (2011). Perceptivo-Auditiva , Acústica E De. 

 

Rabelo, A. M. (2009). Os Vocalizes na Preparação da Técnica Vocal: Um estudo dos 

principais exercícios utilizados no curso Técnico em Canto do Conservatório Estadual de 

Música Lorenzo Fernândez. Universidade Estadual de Montes Claros 

 

Rocha, T. F., Amaral, F. P., & Hanayama, E. M. (2007). Extensão vocal de idosos coralistas e 

não coralistas. Revista CEFAC, 9(2), 248–254. https://doi.org/10.1590/s1516-

18462007000200014 

 

Miller, R. (2019). A Estrutura do Canto (1 ed.). Ttradução: Luciano Simões Silva. 

 

Quintana, D. S., & Williams, D. R. (2018). Bayesian alternatives for common null-hypothesis 

significance tests in psychiatry: A non-technical guide using JASP. BMC Psychiatry, 

18(1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12888-018-1761-4 

 

Phonatory Aerodynamic System (PAS): Model 6600. PentaxMedical 2021. Disponível em< 

https://www.pentaxmedical.com/pentax/en/99/1/Phonatory-Aerodynamic-System-PAS-

Model-6600> Acesso em: 12 de dezembro de 2021. 

 

Rabelo, A. M. (2009). Os Vocalizes na Preparação da Técnica Vocal: Um estudo dos 

principais exercícios utilizados no curso Técnico em Canto do Conservatório Estadual de 

Música Lorenzo Fernândez. Universidade Estadual de Montes Claros 

 

Rocha, T. F., Amaral, F. P., & Hanayama, E. M. (2007). Extensão vocal de idosos coralistas e 

não coralistas. Revista CEFAC, 9(2), 248–254. https://doi.org/10.1590/s1516-

18462007000200014 

 

Schneider, C. M., Dennehy, C. A., & Saxon, K. G. (1997). Exercise physiology principles 

applied to vocal performance: The improvement of postural alignment. 

 

Siracusa, M. das G. de P., Oliveira, G., Madazio, G., & Behlau, M. (2011). Efeito imediato do 

exercício de sopro sonorizado na voz do idoso. Jornal Da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia, 23(1), 27–31. https://doi.org/10.1590/s2179-64912011000100008 

 



120 

Rosen, C. A., Lee, A. S., Osborne, J., Zullo, T., & Murry, T. (2004). Development and 

validation of the voice handicap index-10. Laryngoscope, 114(9 I), 1549–1556. 

https://doi.org/10.1097/00005537-200409000-00009 

 

Tay, E. Y. L., Phyland, D. J., & Oates, J. (2012). The effect of vocal function exercises on the 

voices of aging community choral singers. Journal of Voice, 26(5), 672.e19-672.e27. 

https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2011.12.014 

 

 

Yamasaki, R., Leão, S. H. d S., Madazio, G., Padovani, M., Azevedo, R., & Behlau, M. 

(2008). Correspondência entre Escala Analógico-Visual e a Escala Numérica na 

Avaliação Perceptivo-Auditiva de Vozes. 16o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 

3–7. 

 

 

 

 



121 

12  APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE B - Diário vocal 

Circule os dias da 
semana que você 

escolheu para estudar 

Selecione o período 
que você estudou 

nesta semana 

Você sentiu uma 
melhora na sua 

respiração/voz após os 
exercícios? 

Se não estudou essa 
semana, por favor, 

justifique 

Segunda 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Terça 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Quarta 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Quinta 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Sexta 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Sábado 
Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 

Domingo 

Manhã   (   ) Sim (   ) 

  

Tarde     (   ) Mais ou menos (  ) 

Noite     (   ) Não (  ) 
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APÊNDICE C - Alguns relatos informais no diário vocal 
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13  ANEXOS 
 

ANEXO A – Comprovante de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Índice de Desvantagem Vocal IDV-10 
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ANEXO C - Canção “Se essa rua fosse minha” de Mário Lagos e Roberto Martins (1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


