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Introdução
 Terapeuta da Fala intervém com indivíduos com patologias 

de voz influenciadas pela tensão laríngea.

 A tensão laríngea é medida subjetivamente, não sendo 
conhecido nenhum parâmetro objetivo que quantifique a 
tensão.

 LACUNA
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A frequência fundamental relativa (RFF) apresenta valores 
diminuídos em casos de hiperfunção laríngea, quando 
comparados com indivíduos sem patologia vocal. 

(Stepp et al., 2010)

Averiguar o 
comportamento da 

RFF em indivíduos 
com patologia vocal 

e sem patologia 
vocal

Frequência Fundamental 
Relativa (RFF)

 O RFF é calculado com base nos valores de frequência fundamental dos dez 
ciclos imediatamente antes e depois da produção de uma consoante não 
vozeada.
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Acoustic Assessment of Vocal Hyperfunction

Cálculo:
-Extração da frequência instantânea de dez ciclos 
vibratórios de vogais nas várias sequências fonéticas 
selecionadas;

-Cálculo das médias das frequências instantâneas de cada 
um dos dez ciclos;

-Conversão dos valores das frequências obtidas em semi-
tons.

(Stepp et al, 2010)
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Nódulos vocais Edema de Reinke

Patologias vocais5

 A produção de voz com esforço está presente em inúmeras 
perturbações da voz, associando-se a uma qualidade vocal tensa e 
surgindo como componente nos casos de hiperfunção vocal.

 A tensão é o parâmetro subjetivo que normalmente se encontra 
associado à hiperfunção vocal. 

Patologias com comportamentos de hiperfunção 
vocal associados

Imagens de Friedrich & Rasmussen (2009)

Metodologia6

Objetivo: Averiguar o comportamento do parâmetro acústico RFF em 
indivíduos com patologia vocal e em indivíduos sem patologia vocal

O presente estudo é transversal e insere-se no projeto 
“Advanced Voice Function Assessment Databases” (AVFAD) 

 Analisar a diferença entre os valores de RFF nos indivíduos com 
patologia vocal (nódulos vocais e edema de Reinke) e sem patologia 
vocal;

 Correlacionar os valores de RFF de cada grupo de indivíduos com os 
valores de tensão (GRBAS), com a frequência fundamental (F0), o 
shimmer, o jitter e a relação sinal-ruído (HNR);

 Analisar a diferença entre os três grupos quanto aos valores de tensão, à 
F0, ao shimmer, ao jitter e ao HNR;
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Metodologia7
 Amostra:

 15 informantes com edema de Reinke;

 9 Informantes com nódulos vocais;

 24 informantes sem patologia vocal, devidamente emparelhados com os
informantes com patologia vocal, quanto ao género e idade;

 Seleção do corpus:
 Texto “O Vento Norte e o Sol”

 10 sequências fonéticas: 1[uti]; 4[ap6]; 1[6ko]; 1[6ke]; 1[at6]; 1[atE]; 1[@ku];

 Vogal sustentada /a/

 Cálculo da RFF:

Resultados e discussão8

Tabela 2 - Caracterização da amostra quanto ao RFF.

Diagnóstico N Idade 
média F0 média ( Hz) Jitter ppq5 

médio (%)

Shimmer 
apq11 

médio(%) 

HNR médio 
(dB)

Sem 
patologia

15 F 
45,57

207,10 0,41 7,754 13,722

9 M 121,16 0,47 7,930 12,699

Nódulos 
vocais

8 F
38,44

200,46 0,51 8,293 12,530

1 M 135,30 0,28 3,342 13,475

Edema de 
Reinke

7 F
50,67

151,3 0,33 6,454 11,344

8 M 104,11 0,307 9,962 10,546

Tabela 1 - Caracterização da amostra de acordo com o diagnóstico e género quanto a parâmetros acústicos.

Diagnóstico
RFF 

offset 
médio

Extensão de valores 
de RFF offset ciclo 10 

(em ST)

RFF onset 
médio

Extensão de valores de 
RFF onset  ciclo 1  (em 

ST)

% de  fonemas 
recolhidos

Sem 
patologia -0,290 -2,225 a 1,776 0,216 2,342 a -0,658 66%

Nódulos 
vocais -0,176 -0,84 a 1,182 0,317 2,508 a -0,256 75%

Edema de 
Reinke -0,216 -2,923 a 1,567 0,022 0,977 a -2,491 71%
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Resultados e discussão
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Legenda: 
– Sem patologia vocal
– Edema de Reinke
– Nódulos vocais

RFF offset RFF onset

ANOVA de dois fatores (ciclos e diagnóstico):
RFF offset – diferenças significativas no fator ciclos (entre o ciclo 2 e o ciclo 10)
RFF onset – diferenças significativas no fator ciclos e na interação (entre o ciclo 

1 e os restantes ciclos). 

Stepp et al. (2012)

Goberman & Blomgren (2008)

Resultados e discussão10

Correlação
RFF com Teste à normalidade K-S Coeficiente de 

Pearson
Coeficiente de 

Spearman Conclusão

Jitter
p-value=0,000< α

Não segue distribuição 
normal

_______ Rs=-0,32
p-value=0,831

Correlação não 
significativa

Shimmer
p-value=0,014< α

Não segue distribuição 
normal

_______ Rs=0,205
p-value=0,161

Correlação não 
significativa

HNR

p-value=0,2> α
Segue distribuição normal e 

cumpre o princípio da 
linearidade (anexo 9)

Rxy=-0,144
p-value=0,329 __________ Correlação não 

significativa

F0
p-value=0,029< α

Não segue distribuição 
normal

_________ Rs=0,08
p-value=0,589

Correlação não 
significativa

Valor de 
tensão 
médio

p-value=0,000< α
Não segue distribuição 

normal
_________ Rs=-0,16

p-value=0,913
Correlação não 

significativa

Tabela 3 - Resultados das correlações entre o RFF, os parâmetros acústicos e a tensão.

α=0,05
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Resultados e discussão

Parâmetros p-value Comparações múltiplas (Mann-
Whitney) Conclusão

F0 0,001< α Grupo 1 e 2 – p-value=0,349> α 
corrigido

Grupo 1 e 3 –p-value=0,002< α corrigido
Grupo

Grupo 2 e 3 –p-value=0,000< α corrigido

Há diferenças entre o 
grupo 3 e os restantes 
dois grupos; Não há 

diferenças significativas 
entre o grupo 1 e 2

Shimmer 0,953> α _____ Não há diferenças 
significativas

Jitter 0,327> α _____ Não há diferenças 
significativas

HNR

0,008< α
Há 

diferenças 
significativas

Grupo 1 e 2 – p-value=0,002< α 
corrigido

Grupo 1 e 3 –p-value=0,27> α corrigido
Grupo

Grupo 2 e 3 –p-value=0,035> α corrigido

Há diferenças 
significativas entre o 

grupo 1 e 2;

Valor de 
tensão 
médio

0< α

Grupo 1 e 2 – p-value=0,001< α 
corrigido

Grupo 1 e 3 –p-value=0,024> α corrigido
Grupo

Grupo 2 e 3 –p-value=0,482> α corrigido

Há diferenças 
significativas entre os 
grupos 1 e 2; Não há 

diferenças significativas 
entre os restantes 

grupos
α=0,05
α corrigido=0,0167 (Correção de Bonferroni=0,05/3=0,0167)
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Tabela 4 - Resultados do teste de Kruskal-Wallis com a variável diagnóstico e os parâmetros de 
F0, Shimmer, Jitter, HNR e tensão.

Legenda:
Grupo 1 –sem 
patologia 
vocal
Grupo 2 –com 
nódulos vocais
Grupo 3 –com 
edema de 
Reinke

Conclusões
 Os valores de RFF onset deste estudo no grupo sem patologia e com nódulos 

vocais segue um padrão similar ao de outros estudos;

 Os valores do grupo de indivíduos com Edema de Reinke não segue o padrão;

 Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de RFF entre os 
grupos;

 Houve diferenças significativas no fator ciclos;

 Não se encontrou relação entre o RFF e o Jitter, Shimmer, HNR e tensão.

 A RFF e a tensão laríngea não têm uma relação clara e linear;

 A RFF apresenta um comportamento pouco padronizado difícil estabelecer 
um padrão quantitativo quanto ao seu comportamento;
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Conclusões
 Avaliação percetiva da tensão obteve diferenças significativas entre o 

grupo sem patologia vocal e o grupo com nódulos vocais. 

 F0 permite distinguir o grupo com Edema de Reinke dos outros dois 
grupos;

 Jitter e Shimmer não permitiram distinguir os grupos

 HNR permite distinguir o grupo sem patologia vocal do grupo com 
Edema de Reinke;

13

Em conjunto, F0, 
Jitter, Shimmer e 
HNR fornecem 

dados 
importantes 

para distinção 
das patologias

Limitações: 
-Cálculo manual
-Gravações em 
contexto clínico

Difícil reconhecer aplicabilidade clínica a 
este parâmetro na avaliação da tensão 
laríngea. 
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